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Metas IX

Politiszkos žinios.
Amerika.

Svarbiausiu atsitikimu ant 
politiškos padangės pereitą 
sanvaitę ne tik Amerikoj, bet 
ant visos žemes, buvo piasikė- 
ginimas ant gyvasties Suvie
nyti} Valstiji} prezidento Mc 
Kinleyo. Lankant preziden
tui amerikoniszką parodąBuf- 
faloj, kada jis įėjo t muzi
kos triobą, prisiartino prie jo 
koksai vyriszkis, turintis vie
ną ranką apvyniotą su skepe
taite, kitą gi isztiese pasvei
kinti prezidentą. McKinley, 
kaip tai visada daro, }>adavė 
sveikinaneziam savo ranką; 
bet tas, turėdamas a pvyirio
joj rankoj revolverį, pialeido 
į pirezidentą du szuviu. Vie
na kulka piataikė į krutinę ir 
pramuszė plauczius, kita gi 
perlindo per pilvą. Szovėjas 
likosi suaresztuotas. Žmo
nių minios'norėjo jį tuojaus 
lynczuoti, bet policijai pasi
sekė jį iszver<ti isz minių na
gų, pasodyti į vežimą ir nu
gabenti į kalėjimą. Juom 
yra lenkas Leon Czolgosz gi
męs Amerikoj, bet tėvai isz 
Lenkijos atkeliavo į Ameriką. 
Tėvas jo gyvena Clevelande. 
Szovėjas nesigaili savo darbo 
ir sako, kad padarė tą, ką 
norėjo, jis esąs anarchistu. 
Itališki arnarchistai, besilai
kanti Patersone ir vokiszkie- 
jie tvirtina, jog Czolgoszo vi
sai ne pažįsta. Chicągos gi 
policija tvirtina, buk sukai- 
bis ant prezidento McKinle
yo gyvasties padarytas Chi- 
cagoj. t X

Paszoviraai’ McKinleyo la
bai sunkus, bet būva atsiti
kimai, kad ir nuo tokių isz- 
gyja. Ar paszautas prezi
dentas numirs, ar iszgis, 
daktarai nieko ne gali pasa
kyti. Iki sziol karszcziavi- 
mai ne dideli, ir paszautas 
prezidentas pažįsta jį lankan- 
czius, su jais kalba, sveikata 
laikosi užganėdinaneziai, bet 
tas nieko ne reiszkia, kadan
gi j įprastai prie tokių sužei
dimų vėliaus apsireiszkia už
degimai. Viena kulka isz 
kūno dar neiszimta ir tikrai 
nežinia, ar inkstai jos neuž
griebti. Jeigu inkstai butų 
užgriebti ir apsireikgztų jų 
uždegimas — tąsyk ne butų 
nė jokios vilties ant iszgiji- 
mo. Vietą paszauto prezi
dento tuom tarpu užėmė vice 
prezidentas Rosevelt. Ta 
permaina ne gali turėti nė 
jokios įtekmės ant bėgio po- 
litiszkų reikalų. Prezidentas 
pats ne turi neaprubežinotos 
valduos ir pats nieko daryti 
ųe gali. Viską daro kongre
sas ir senatas, o tas ir toliaus 
pasilieka isz tų paežių ypatų; 
ant urėdų lieka ir tie pats 
ministeriai. Sunku todėl su
prasti, ką norėjo atsiekti szo
vėjas. Nora jam butų pasi
sekę ant vietos užmuszti pre
zidentą, tas ant prietikių 
Amerikoj nė jokios ne butų 
turėjęs įtekmės. Be abejo

nės paezioj Amerikoj McKin
ley turėjo ne mažai prieszi- 
ninkų. Bet jeigu jis buvo 
vodingas tautai, tai galėjo jo 
ne rinkti, ne pardavinėti bal
sų. Revolveris tai mažiau
siai tinkantis ginklas kovoje 
ųž politiszką laisvę, o kaip 
Amerikoj, galima be jo ap
sieiti, užtenka tik ne duoti 
balsų, ne pardavinėti jų už 
trupinius, bet balsuoti su su- 
pratimui4 Tuom tarpu terp 
Czolgoszo vien tauezių, turbut, 
visai nėra arba labai mažai 
yra balsuojanczių dėl idėjos, 
dėl kokiu augsztesnių mierių; 
visi lenkai balsuoja už asa- 
biszką naudą kelių jų politl-

kierių, kraszto laime ar ne
laimė jiems mažiausiai rupi.

Visi svetimų krasztų val
donai atsiuntė telegramus, 
iszreikszdami pasigailėjimą. 
Laikraszcziai teiposgi iszsita- 
ria su simpatija apie paszau- 
tą prezidentą. Užtai Euro
pos policija subruzdo, valdo
nus apėmė baimė, kad ir juos 
ne patikti} tokia jau nelaimė, 
kokia patiko Amerikos prezi
dentą. Be abejonės szuviai 
paleisti į prezidentą McKin- 
leyą suartįs visų krasztų ran
dus jų kovoje su anarchis
tais. Iki sziol vien Anglija 
ir Amerika mažai paisė ant 
visokių sukalbininkų, dabar 
be abejonės ir tos vieszpatys- 
tės greieziaus pristos prie 
Maskolijos užmanymo susi- 
riszti visoms vieszpatystėms 
ant kovos su prieszais dabar
tinio vieszpatysczių surėdy
mo.

Suv. Valstijos galutinai 
sutarė su Danija ir perka 
paskutinei prigulinezias Ma
žas Antilių salas.

Rytinė Azija.
Vokietijoj su didelėms isz- 

kilmėms priima atsiųstą į 
Berlyną Uhinų ciecoriaus de
putaciją, iszsiųstą perpraszy- 
ti Vokietiją už užmuszimą jos 
pasiuntinio Kettelero. • Vo
kietijos ciecorius ne tik pa- 
liuosavo deputacijos vedėją, 
kunįgaiksztį Czuną, nuo visų 
pažeminanezių perpraszymų, 
bet užpraszė dar jį ant vo- 
kiszkos kariaunos manevrų 
aplinkinėse Gedanijos, kur 
atkaks ir maskoliszkas caras. 
Matyt, per Czuną Vokietija 
tikisi kokią nors naudą nuo 
Chinų apturėti, kitaip jų 
ciecoriaus pasiuntinio ne pri
iminėtų su tokioms iszkil- 
mėms ir deputacijos ne butų 
paliuosa^ę nuo perpraszi- 
nėjimo ‘

Tokią jau deputaciją Chi
nų randas iszsiuntė ir į Jajio- 
niją, kurios ambasados sekre
torius laike maisztų Pekine 
likosi teiposgi užmusztas. 
Japonijoj vienok Chinų pa
siuntinius priėmė visai ki
taip negu Vokietijoj. Czia 
jiems reikėjo samdyti pa
tiems vežėjus ant nuvežimo 
isz porto į Japonijos cieco
riaus rezidenciją. Ant uly- 
ežių, per kurias važiavo į cie
coriaus rūmą, nieks chinie- 
czių ne sveikino.

Li Hung Czang praneszė 
svetimų krasztų ambasado
riams, jog gavo nuo cieco
riaus prisakymą padėti savo 
paraszą po svetimų krasztų 
reikalavimų protokolu. Ar 
po tuom protokolu spėjo pa- 
siraszyti, ar ne—nežinia, bet 
kaip laikraszcziai pranesza, 
Li Hung Czang dabar vėl ap
sirgo. Ar liga ta teisinga, 
nežinia; gal Li Hung Czang 
tyczia apsimeta liga ant nu- 
vilkimo ant toliaus priėmimo 
reikalavimų. Sulyginant su 
kasztais karės Chinuose, at
lyginimas 450 milijonų tae- 
lių, kokį Chinai turi iszmo- 
keti svetimiems krasztams, 
yra labai mažas. Sumą tą 
Chinai turi iszmokėti per 39 
metus; ji paremta ant muitų 
nuo svetimų tavorų atgabe
namų į Chinus. Taigi tie 
pats krasztai, kurie gaus at
lyginimą, pats turės jį sau 
užmokėti. Ir tai dar niekas 
ne gal užtikrinti, kad ir tokį 
atlyginimą Chinai kada nors 
iszmokės. Teip kaip dabar 
dalykai stovi, tai rodosi, kad 
isz Chinų maisztų ir įsikiszi- 
mo į juos kitų krasztų, vien 
Maskolija mokėjo naudą isz- 
traukti, ji gavo didelę prigu- 
linezią Chinams provinciją

Mandžuriją su jos anglių ir 
aukso kautynėms, kiti gi 
krasztai išėjo bu tuszczioinB 
rankoms, o Anglija nužudė 
savo visų vieBzpataujanczią 
Chinuose įtekmę, kurią be
veik visai leistume Maskolija. 
Gal būt, kad Maskolija tiki 
pasiprieszinimo vienos ar ke
lių susitarusių vieszpatysczių 
ant stabdymo jos mierių, bet 
ji vietoj nusilenkti priesz ke
lio reikalavimus, skubina 
dirbti geležinkelius Mandžu- 
rijoj, su kurių pagelba galė
tų i>ergabenti savo kariauną 
ten, kur tęs bus reikalingu.

PietinG Afrika.
Pradėjus anglijiniams žiau

riau \estj karę su būrais, to 
Įiaties budo griebiasi ir būrų 
vadovai, bet savo žvėriszkais 
darbais pirmiausiai atsižy
mėjo ne būrai, bet besigi
riant! savo augszta civilizaci
ja anglijonai. Kitchener pa
garsino, jog tuos burus, ku
rie ne pasiduos iki 15 d. rug
sėjo, laikys už paprastus plė- 
szikus, toki busę ant visados 
iszvyti isz pietinės Afrikos, 
jų turtai busę konfiskuoti, 
tie gi būrų vadovai, kurių 
kareiviai kada nors szaudė į 
paazautus angliszkus karei
vius, busę atiduoti ant nu
baudimo kariszkiems sudams, 
kuri^, žinoma, ir nekalcziau- 
sius ras kaltais, už pinįgus 
ras gana liudininkų, kurie 
po prisiega paliudys, jog to
ki, kokių visai gal ne buvo 
angliszkų kareivių, likosi 
būrų užmuszti. Botha ir ki
ti žymesni būrų vadovai pa
kėlė protestą priesz tokį Kit- 
chenero padavadyjimą, no- 
rinezių gi pasiduoti neatsira
do. Už tai DeWett ir Krit- 
z i nge r praneszė Kitchenerui, 
jog nuo 15 d. rugsėjo visus 
angliszkus kareivius, ar jų 
tarnus, pagautus su ginklu 
rankoj, lieps suszaudyti ir 
daugiau paimtų į nelaisvę 
anglijonų ne paleis,' kaip tai 
iki sziol darydavo Mat juo 
toliau, juo žiauriau vedasi 
karė pietinėj Afrikoj. An
glijonai savo žveriszkumu no
ri nugazdiuti .burus ir pri
versti juos greieziau užbaigti 
karę, kadangi ilgai ją vesti 
Anglija ne gali, karė gali ją 
įstumti į bankrutystę, per ją 
jos įtekmė puola kituose 
krasztuose. 
mu įerzinti,

at- 
juo 
juo 
ka-

Kaip

Būrai gi žiauru- 
stengiasi savo 

nuožmiems skriaudėjams 
kerszyti. Tokiu budu, 
ilgiau užsitraukia karė, 
žiauriau ją veda abidvi 
riaujanezios pusės.
vienok ir kada gali pasibaig
ti karė 
sziądien
szas ne gali iszpranaszauti, 
kadangi
lauko ateina teisingų žinių, 
ateina jos vien nuo anglijo
nų, o tos tankiaus būva me
lagingos negu teisingos. Ka
dangi dabar uždraudė net į 
laikraszczius siuntinėti tele
gramus be peržiūrėjimo cen
zoriaus; cenzoriai pradeda 
cenzūruoti net privatiszkus 
laiszkus, tai isz to reiktų ma
nyti, kad anglijonai ne ge
riausiai laikosi ir jie bijo, kad 
teisingos žinios neiszsiplatin
tų Anglijoj, kadangi Jos pa
daugintų tik skaitliu rando 
priesziuinkų.

Europos laikraszcziai buvo 
pagarsinę, buk būrų drau
gai bando prikalbinti mas- 
koliszką 
užtarimu 
džiamus 
tiszkas 
buk apie
kariaujanezių pusių tarsis 
caras su Vokietijos ciecoriu-

pietinėj Afrikoj, 
dar nė joks prana-

mažai nuo karės

carą atsiliepti su 
už anglijonų sker- 
prieszais terptau- 
t i esąs burus ir
įsikiszimą į tarpą

mi, kada jie susivažiuos Ge
danijos aplinkinėse.

Toliaus garsino, buk Pran
cūzijoj Transvaaliaus prezi
dentas Krueger susitiks su 
maskoliszku catu. Dabar 
vienok tam |>askalui tie pats 
laikraszcziai užgina. Neži
nia todėl, katra isz tų prie- 
szingų žinių yra teisinga?

Pereitą sanvaitę būrams 
pasisekė apvaldyti du gele
žinkelio trukiu. Jenerolui 
Frenchui iki sziol ne pasise
kė iszvalyti angliszkų valdy
bų nuo būrų; jų pulkai yra 
jau vos 100 mylių nuo mies
to Cape Town. Viena būrų 
dalis, įsiveržusi į pietrytus 
nuo Oran i jos, buvo prisigrie
busi iki Indiszkam oceanui, 
bet dabar vėl sugrįžo į sziau- 
rius. Angliszki laikraszcziai 
tvirtina, buk kareiviai Bo- 
thos susideda isz mažų vaikų 
ir buk tik treczdalys jų turi 
arklius. Žinioms toms vie
nok nieks ne tiki, kadangi 
jeigu isz tikro Botha tokius, 
kaip anglijonai iierstato, ka
riautojus turėtų, tai jis se
niai butų pasidavęs, tuom 
tarpu jis dar neseniai prane- 
szė Kitchenerui, kad apie pa
sidavimą ne mislyja ir per
sergėjo Kitchenerą, jog su- 
szaudys kiekvieną paimtą an* 
glijoną, jeigu jie bandytų 
suszaudinėti burus.

Pietinė Amerika.
Apie nesutikimus sziauri- 

nės dalies Amerikos republi- 
kų tikrų žinių nėra, laikrav- 
cziai talpina vien prieszta- 
raujanezias: sykį garsina, 
buk Venezuėles kariszka lai
vyne bomborduoja sziaurinės 
Columbijos portinius mies
tus, tai vėl iszreiszkia viltį, 
kad karės terp Venezuėles ir 
Columbijos ne bus. Pasku
tinės žinios gal ir teisingos,. 
kadangi, rodosi, kad Colum
bijos revoliucijonieriai ir be 
svetimos pagelbos ima viražų 
ant rando. Revoliucijonie
riai turi apie 20000 gerai ap
ginkluotų kareivių, terp ku
rių yra daug liuosnorių isz 
kaimyniszkų republikų. Su
vienytos Valstijos Sziaurinės 
Amerikos nesutinkanezioms 
republikoms pasiūlė tarpi- 
ninkystę prie jų sutaikymo, 
bet iki sziol nė viena isz jų 
ne priėmė tarpi ninkystės. 
Kadangi Suv. Valstijos per
sergėjo nesutinkanezius kai
mynus, jog turėtų įsikiszti, 
jeigu užgimtų maisztai ant 
Panamos siaurumos, tai }>a- 
sikėlėliai stengiasi ne duoti 
progos ant tokio įsikiszimo. 
Ant Panamos siaurumos 
maisztų nėra.

Prancūzija.
Nesutikimai terp Prancū

zijos ir Turkijos ne iszdilo. 
Dipliomatiszki susineszimai 
likosi pertraukti ir 1 jų 
Prancūzija ne atnaujįs, kol 
Turkija ne iszpildys visų 
reikalavimų. Prancūzijos 
randas iszvijo laukan tur- 
kiszkus detektyvus esan- 
ežius Prancūzijoj ant daboji
mo turkiszkų revoliucijonie- 
rių.

Prancūzijoj laukia atsilan
kymo caro. Paryžiuj aresz- 
tuoja kiekvieną policijai ne 
pažįstamą svetimtautį; kitus 
veja laukan isz miesto. Bijo 
mat anarchistų, nuo kurių 
stengiasi apsaugoti caro ypa- 
tą. Laikraszcziai buver pa
garsinę, jog iszgirdęs apie pa- 
szovimą McKinleyo, caras 
norėjo tuojaus isz Danijos, 
kur dabar yra, grįžti namon; 
dabar vienok laikraszcziai 
pranesza, jog į Prancūziją jis 
atkaks, tik nežinia, ar atlan
kys ir Paryžių.

Vokietijoj staiga pasimirė 
vienas isz įtekmingiausių mi- 
nisterių, geriausias parlamen
te kalbėtojas, iždo ministeris 
Miquel. Pasimirė jis nuo 
szirdies ligos. Miųuel gimęs 
1826 metuose, buvo mat 
jaunas.

Isz Lietuvos.

ne

daugiau: jaut ienos ant

Isz Vilniaus.
Vilniaus miesto lodą perk rati

nė j a dabir klaui-ym? parengimo 
žememės amatų mokyklos prie 
chenhzkai lechniezkoa moky
klos. Ant pradžios ketina pareng
ti tik sta'orystoa mokyk*?, o to
liaus, jeigu miesto turtas dalė s, 
bus parengtos dalys ir kitų amatų 
pasimokyti.

Neseniai atkako isz Lydos į 
Vilnių mieaczionis Czerkes ir caia 
gerai už-idulinęs, užsimanė pasi- 
jieezkoti guolio, bet kad rando 
degtinės pardavinyczioee volio-
1 ieei po stalu nedutaii, tai jie 
iezėjo aut Teatrinio skveio ir ant 
žolės užmigo. Pamatęs t?, atka
kęs į Vilnių isz Kijevo, Adomas 
Rutkevyczius, užsimanė isz miego 
pasmaudoti. Prisiartino pr e 
m'eganczio ir numovė czebatue. 
Butų su jais galėjęs prasisalinti, 
bet ufaimanė dar pašnipinėti po 
kiszcnius, ar juose nėra ko gero. 
Bekraustant girtuoklio kiszeniua, 
užėjo ne tyczia policistas, nutvėrė 
Rutkevyczių už apikaklės ir nu
gabeno į pol'rijos aresztą.

Pereituose metuose ant gyven
tojų įeikalų atgabeno į Vilnių 
ant papjovimo daugiau galvijų 
negu užpereituoee metuose: ra
guotų galvijų ant 538 datiglcu, 
verszių ant 6972, avių 3632 ir 
5765 kiaulių. Skaitlius ątga 
bentų ant papjovimo galvijų isz 
Vilniaus gub. pae daugino, o at 
gabentų isz Kauno ir Minsko 
gub. sumažėjo. Mėsos gi atga
beno
5420 pūdų, kiaubenoe ant 2793 
pud., avienos ir verszienos ant 
2606 pūdų. Prekės galvijų bu
vo: jaueziai vietinių ve šlių vidų- 
tiniszkai po 45 rub., ukraiuiszki 
gi po 90 rubl. Ui pud? gyvo 
gyvulio vietinių veislių mokėjo 
po 2 rubl 10 kap., ukrainiszkų po
2 rubl. 80 kap. Už avis ir ver
slius mokėjo vidutmiszkai po 
4 rub. 50 kap. iki 12 rubl. nuo 
eztukos.

Maskoliszkas randas galutinai 
daleido miestui Vilniui iszleitti 
obligacijas ant 750000 rubl., ant 
suriokimo reikalingų pinįgų ant 
įrengimo mieste elektriszkų ži
burių.

Vilniaus žemdarb'ų draugystė 
ne paiso ant prieštaravimų, bet 
perkratinėja toliaus klausym? pa
rengimo mieste augsztosuių moks- 
lų instituto. Daugumas sąnarių 
sutinka parengti žemdarbisak? 
augsatesnį institut? su sekanciiais 
fakultetais: femdarbystės, giri- 
ninkystės, architektūros, chetnitz- 
ku ir mechanišku. Taigi butų 
tai politechniszkas inititutas ant 
pavidalo ėunezių Varazavoj ir 
Rygoj. Nežinia tik, ar masko- 
linkaa randas, teip besibauginan- 
tis nviesos Lietuvoj, duos ant to 
savo daleidim?.

Vilniaus miestas rengiasi pa- 
rengti savo kasztais spee'jalink? 
paukszczių pjovinyczi?. Galvijų 
pjovinycsioj paukšeaių ne pjau- 
ja, iki sziol kiekviena gaspadinė 
pjauja juoe namieje ir nieks ne 
kontroliuoja, ar papjauti paukez- 
cziai yra sve'ki ar ne sveiki. Toks 
darbas vodingas, kadangi nuo 
mėsos ne sveikų paukuczių ir 
žmonės gali užsikrėsti visokioms 
ligoms. Vdniuje vieni žydai su
vartoja kaa met? daug pauksttie- 
nos, ne mažiau kaip 271500 viso
kių naminių paukšezių jie suval
go : vištų ir anezių 200000, kur- 
kų aiba kalakutų 51500, virtu
kų 20000.

Sugrįžo jau iš Peterburgo Vil
niaus prekėjų pasiuntiniai, kurie 
buvo iszsiųsti pas iždo miniaterį 
prašyti permainyti paragraf? į-

rubeiiuotas skaitlius žydų mokin
tinių skaitliuml krikszczczionių. 
Pasiuntiniams ne pa-isekė perti
krinti m i nist ei į ir iszderėti per- 
mainymp to užtvirtintų įstatų pa- 
ragr fo. Nežinia, k? dabar pro 
kėjai padarys. Gal jie stengsis 
iszsiliuosuoi’i nuo pažadėtų ' ant 
parengimo ir užlaikymo moky
klos aukų.

Isz Vilniaus gub.
Pirmoje pusėje liepos mėnes:o 

Vilniaus gubernijoj buvo 33 gaif- 
rai, kur.e užgimė: nuo neatsargu
mo 2, nuo negerai įtaisytų ir ne
valytų kaminų Š, nuo perkūno į- 
treukimo 7 ir nuo nežinomų pr’e 
žafccz.ių 21. V nuošė tuose alsi 
tikimuose ugnelė pridirbo blėdies 
ant 36647rubl. pidžiausias gai
sras buvo Hamcrnėj, Nemenczino 
valšcziuje, kur sudegė garinis 
malūnas ir dveji namai prigulinti 
savininkui dvaro Bez lanų; blėdį 
ežia "Ugnies padaryt? skaito ant 
15000 rubl.

Netikėtų mirezių per t? laik? 
buvo 21, žmogžudystė papildyta 
1, patsžudyszczių 2. Vagystų pa
pildyta 8;daiktų pavogė už 263r., 
opinįsų 631 rubl. Ai kliu pavo
gė: Trakų pav. 2, Aszmėnų 3, 
Disnos 1; taigi isz viso 6 
liūs.

Ledai pabaigoj berželio ir 
džioj liepos mėnesio puolė 
niaus gubernijoj sekaneziose
tose: 24 d. berželio ties dvaru 
Bogumiliški, ties kaimais Saiki, 
Dano minais ir Dainovo, Soleczni- 
kų valazcziuje, Vilniaus pav. Le
dai iszmuszė žieminius javus ant 
ploto 305 desia'inų, o vasarojus 
ant 448 desiatinų; blėdį jų pėda- 
ryi? skaito ant 28896rubl. T?

ark-

pra-
Vil-

Isz Prūsų Lietuvos.
Nuspręstas Gumbinės k ari sz ko 

sūdo anLsusraudymo ’intcroficie- 
ras Marten likosi pergabentas isz 
Gumbinės į Gedanijos (Dancigo) 
kalėj i m?. Sūdo it-z'eisintas un- 
teroficieras Hick^l gavo žini?, jog 
jo ne priims atgal į kariumenę. 
Trys kiti unteroficierai, kure 
liudyjo ant naudos Marteno, tei 
posgi liekasi isz kariumenės isz- 
vyti, tik nežinia už k?: ar užtai, 
kad liudyjo teip, kaip jiems san- 
iinė liepė, ar už ta>, kad ne liu
dyjo teip, kaip karirtzkas sūdąs 
norėjo.

Kaime Bliudžiuoee, netoli Gel
dapės, siautė gait-ras, kuris vieno 
ūkininko isznaikino visas triobas 
ir visus krutanezius turtus.

Netoli Szilokarczemcs, kolioni- 
joj Biemark,sudegė su visais kru- 
taneziais turtais ūkė lietuvio Bar- 
džiuno. . ..

Insruczio pavietyj, savininkas 
dvaro Villhelmsthal, Haffender 
perszovė dvejai? savo vaikų, o 
paskui ir pats nusiszovė. Kaipo 
priežastį, savo paliktame raszte, 
padavė t?, kad jo pati, su jau
ninusiuoju vaiku jį apleido ir per
sikėlė pas savo tėvus.

Kaime Lengvatuoie, gyvenime 
tarnaitės, Onos Marcziutės, nuo 
parviitusios liampos užgimė gais
ras,kuris isznaikino visus nimus. 
Ugnyje pražuvo ir pati minėta 
tarnaitė

Kaime Pierlankiuose, netoli 
Saldovo, nuo aukandžiojimo pa
siutusio 8zuus padūko keturios 
karvės dailidės Proves. Karves 
reikėjo užmuszti. Viena isz pa
dūkusių karvių sukandžiojo už
veizėto)? plylnycz’os Hintzman?.

ūkininkų ir kunįgo Zagorskio 
kaime Biniakoniuote(Lydos pv.) 
ant 75 desialinų. Blėdį jų pa
dalyt? skaito ant 4740 rubl.; kai
me Ko valkuose iszmuszė javus 
ant 110 desiatinų; blėdį jų pada
rytu skaito ant 1540 rubl. Szczu- 
czino vai..kaimo Turką,dvaro Ju- 
tyinsk ir palivarko Szczuczinėlio 
ant ploto 450 dės.; blėdį jų pa 
daj-yt? skaito ant 3240rubl. 1 d. 
pjutės ledai,teiposgi Lydos pavie- 
tyj, iszmuszė javus ant ploto 
341 de«. kaimų Linica, Kaszetų, 
Krakšlių, Rudnios ir Gribztino. 
Blėdį ežia ledų padaryt? skaito 
ant 17640 rubl.

Isz Grodno.
Nežinomi juokdariai, ar pikta

dariai padarė ežia daug triukszmo 
per isz-iuntinėjitn? atsiliepimų, 
buk miestas bus padegtas. Ka
dangi perėjusiuose metuose bū
davo ežia - gana tankiai dideli 
gaisrai, Ui, žinoma, kad daugelis 
gyventojų tuos atsiliepimus pa
laikė už teisingus ir laukė su bai 
me, kada padegėjui savo paža- 
dėj m? iszpildya. Baimė apėmė 
ir valdžias; agen'ai asekuracijos 
Jra ūgy tezių atsisakė asekuruoti 
triobas; gubernatorius parengė 
naktines kazokų patroles. Iki 
sziol vienok, ant laimės, didelių 
gaisrų ne buvo ir yr i jau viltis, 
kad nė ne bus, kadangi artinasi 
Jau ruduo su savo drėgnumu, 
szlapius stogus ne teip lengva 
padegti ir užgimus gaisrui, ugnis 
Besiplatina jau teip, kad jos ne 
galima būt suvaldyti.

Ministori|os atskaita apie 
užderėjimą Lietuvoj.

Maskoliška žemdarbystės mi
nisterija garsina savo atskait? 
apie sziųmetinį užderėjim? Lietu
vos laukuose. Isz tos atskaitos 
išpuola, kad žieminių javų su
rinko Vilniaus gubernijoj po 50 
pūdų nuo detiatinos; šieno nuo 
užliejamų p'evų po 145 padu* 
nuo desiatinos. Kauno guberni
joj žieminių javų surinko po 76 
pudus nuo desiatinos, Minsko 
gub. po 62., Vitebsko gub. 65 
pud., Grodno gub. po 56 pud. 
Taigi žieminiai javai geriausiai 
užderėjo Kauno gub., o pras- 
cziausiai Vilniaus gub. Szieno 
surinko: Kauno gub. po 205 
pud. nuo desiatinos, Vitebsko 
145 pd., Minsko ir Grodno po 
175 pd. Taigi it* szieno daugiau
siai tavo Kauno gub.

Berlyn? į epecijaliszk? pasiutusių 
žvėrių sukandžiotų gydinyczi?.

Tilžėj nusibankrutino žydo 
Bernsteino bankas. Beraštei n ve 
dė medžių prekystę, medžius pir
ko Maskobjoj; szįmet tas biznis 
nėjo gerai. Szitas bankierius bu
vo tuitingiausias Tilžėj, jis mokė
jo didžiausius mokesezius.

Velavoj. po geležinkelio tiltu, 
prigėrė 13 metų sūnūs lietuvio 
vežėjo Radeikio.

Isz miestelio Glubokoje, 
Disnos pav., Vilniaus 

gubernijoj.
Szilame p iv. priviso daug be- 

proezių, miestelyj Glubokoje yra 
jų, ant palinksminimo vaikų, 
mėgstanczių mėtyti į beproezius 
akmenims, 7 bepijocziai. Matyt, 
nėra jų kam priglausti ir valdžios 
mažai rūpinasi apie patalpinim? 
tų žmonių į atsakanezias įtai
sas.

Kad Maekolijoj, ypacz gi Lie 
tuvoj, uriadninkai ne priguli prie 
protingų ir dorų, t? visi žino. 
Czia ne seniai buvo juokingas 
atsitikimas parodantis aiszkiai 
sumanum? uriadninkų. Ant pri 
sakymo Disnos pavieesio virszi- 
ninko, uriadnikas turėjo isztirti 
kaltę kokios tai suareeztuotoa y- 
palos. Uriadnikas, sugrįžęs atgal, 
padavė protokoi? savo tirinėji- 
mų, prie kurio buvo ir liudyįimas 
kokio ten Burano. Sudžiai tirinė- 
tojui prisiėjo teiposgi iszklaurinė- 
ti t? patį liudytoj?, bet pasirodė, 
kad ji* jau nuo 10 metų ramiai il
sisi kapuose. Uriadnikas pats 
prie savo protokolo perstatė liu- 
dyjim? seniai pasimirusio žmo
gaus ir tai dar au jo parašau. 
Na argi reikia dar geresnio fak
to ant 
n ūmo 
tuvoj!

parodymo menko suma 
ir dorumo uriadnikų Lie

Isz Rygos.
Rygoj yra Latvijos didžturczių 

kasztais, be prisidėjimo rando, 
užlaikomas vienas isz geriausių 
Maskohjoj, politechniszkas insti
tutas. Nuo ateinanezių mokslo 
metų maskoliškas randas įveda į 
institut? mokinim? atacziatikisz- 
kos dievmaldystos formų. . Kokį 
susiriszim? turi mokinimas diev 
maldystos sa mokslais, kokius 
privalo platinti politechtuszki 
institutai, to turbut ne žino nė į- 
ved? į politechnik? steeziatikiaa- 
k? tžologij? maskoliški ministe- 
nau

Isz Lietuviszko Minsko.
Rengiam? ežia miesto kištais 

prekystes mokyki? nutarta atda
ryti nuo pradžios šių mokslo me 
tų. Norinti mok intiesi, galės dar 
szįmet į mokyki? pastoti. Kaip 
Vilniuje, teip ir czii užgimė ne- 
susiknrai su žydais isz priežasties 
mokyklos. Mat pagal minitteri- 
jos užtvirtintus įstatus: į mokyki? 
gali pastoti tik 40% žydukų, 60% 
gi turi būt stacziatikių. K? gi 
daryti, kad staeziatikiai re mėg
sta mokintiesi? Miesto galva 
ataiszaukė į ministei j?,praszyda- 
mas atsakanezių permainų įsta
tuose rengiamos mokyklos, tik 
nežinia, ar ministerija pnszymo 
išklausys. Pioįgų ant mokykks 
turės sudėti dagiausi si žydai, 
o tuo m tarpu jie galės į mokyki? 
siųsti daug mažiau savo vaikų ne
gru mažai prisidėję staeziati- 
kiai.

Isz Minsko gubernijos.
Miueko gubernijoj, Mozyriaus 

pavietyj smarkiai eiauczia difteri
tas, nuo kuii > ypacz vaikų labai 
daug J mirszla. Ūkininkai pa- 
praatai jieszko daktaro pagelboa 
per vėlai, kada ne galima jau pa
gelbėti. '

Mieste Bobruiske trenkė perkū
nas į vienus namus, žaibas įpuolė 
per kamin? į kambarį ir užmu- 
szė etovinezi? prie pecziaus mote- 
liszkę.

Szi? vasar? Minsko gubernijoj 
buvo labai daug gaisrų. Ugnį 
tankiausiai uikreczia be priežiū
ros palikti vaikai.

Isz Wisztyczio, Suvalkų 
gub.

Netoli szito miestelio 33 žydai 
iszeiviai stengėsi persigtiebti per 
rubežių į Prusus. Ved® jucs 
žydas vedėjas, kuris, už atsakantį 
užmokesnį, apsiėmė pervesti teip 
kad nė szunes ne sulus. Vedimas 
vienok ne pasisekė, v s? pulk? už
vedė ant rubežiaus sargų. Vedė
jas, pamatęs sargus, paliko iszei- 
vius, o pats pabšgo. Vis? iszei- 
vlų pulk? paėmė maskoliszki ru
bežiaus sargai ir atvarė į Viszty- 
tį. Pat lipino tuom tirpu vaUz- 
cziaus areszte. kol ne iszsiųs atgal 
į jų gimtinę. !

Laiszkas iNztrukusio isz 
maskolių nagų.

Atvažiavus man iss Maskolijos 
į Amerik?, nalatna išrodė, kad 
czia viskas kitaip, ypacz nudžiu
gau pamatęs, kad czia nieks ne 
draudžia skaityti lietuviszkų raš
tų ir kad czia yra laikraszcziai, 
kuriuose nukentėję musų kankin- 
tmiai gali apie savo kentėjimus ir 
skriaudas apreikszti lietuviškai 
visuomenei.

Vasario mėnesyj pereituose 
metuose, .gyvendamas Liepojuj, 
gavau lietuvišk? laikraštį “U- 
kinink? ’, kurį ne tik pats akai- 
cziau, bet ir kitiems broliams da
viau. Vienas mano mylimas ir 
ištikimas draugas, žinoma lietu
vis, apie tai pranešė maskoliš
kai valdžiai. Ne ilgai trukus, 
nakties viduryj apstojo mano gy
venini? raudunsuliai. padarė 
krat? ir rado laikraštį. Suėmė 
kaip žmogžudį ir nuvežė į kalėji- 
m?. žandarai klausinėjo, iš kur 
gavau'laikmatį. Aš atsakiau, 
jog vienas gudas, kurio pavardės 
nežinau, važiuojantis drauge ge
ležinkeliu, suteikė man žandarų 
rastus pas manę laikraszcaius. 
Toliaus klausinėjo, kaip iszrodė 
tas gudas? Aš pasakiau, kad 
turėjo rud? barzd?. Parodė pas
kui žymesnių lietuvių fotografijas 
ir klausė, katras ‘ iš tų tuteikė 
man laikraštį, bet asz pasakiau, 
kad terp parodytų paveikslų tokio 
nėra. Liepujuj laikė manę tam
sioje ant vandens ir duonos, o 
paskui išgabeno į Hasenpoth?, 
kur kalinyj laikė 4 mėnesius. 
Kadangi czia kalinys ne sveikas, 
drėgnas ir užveizda su pasodytais 
apsieina bjauriai, tai asz sunkiai 
apsirgau. Žandarai, matydami, 
kad gyvenimas mano baigiasi, su
liko ant 100 rublių kaucijos pa
leisti. Pinįgus sudėjau ir tokiu 
budu mano 100 rublių žuvo raii- 
donsiulių naguose, o asz atkakau 
į Amerik?. Lietuvis.
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Isz Amerikos

Netoli

Gyventoju statistika.
Washingtono statistiszkus biu

ras garsius vis toliaus statistiš
kas žibias, surinktas paskutinio 
liaudėssuskaiiymo. Sztete Ohio, 
laikė liaudė? suskaitymo buvo 
4157545 gyventojų, kuriame tai 
skaitliuje buvo: 2102655 vyriš
kiai ir 2054890 moterų. Svetur 
gimusių bavo 458734 ir 97341 
purvuoti. Sziaurinėj Dakotoj 
buvo 3199^6 gyventojai, kuriame 
tai skaitliuje 177493 vyriškiai ir 
141653 moterys; svetur gimusių 
buvo 113091; parvuotų 7434, 
kuriame tai skaitliuje 6968 indi- 
jonai. Oklahomoj gyventojų bu
vo 398331, kuriame tai skaitliu- 
je:2143i>9 vyrų ir 183972 mote
rys. Svetur gimusių buvo 12680. 
Purvuotų 30087, kuriame tai 
skaitliuje 18831 negrų ir 11945 
indijbnai. Sztete Oregon buvo 
413536 gyventojai. Vyriškių 
buvo 23 2985 ir 180551 moteris. 
Svetur gimusių buvo 65748. Pur
vuotų 18954, kuriame tai skait
liuje 10397 chiniecziai, 2501 ja- 
ponielte ir 4951 indijonas.
Iszveiti darbininku organizacUoa 

viršininkai.
Tampa, Fla. Czianykszcziai 

“Reristancia” organizacijos ciga
rų dirbėjai pakėlė sztraikę. Vir- 
szininkus organizacijos, iš viso 
13 žmonių, priverstinai susodino 
į karę, išvežė prie jūrių, susodi
no į laukiantį prie kranto laivu 
ir iszgabeno ant jūrių. Po 7 
dienų plaukimo, išsodino juos 
ant pieskinės l>e vandens Šilutės 
priešais Hondūras ir paliko. 
Butų jie turėję badu iszmirii, bet 
ant jų laimės,rado juos vienas in
dijonas ir pervežė ant'samžemio. 
Isz šia jiems pasisekė sugrįžti 
pas savo šeimynas į miestę Tam
pę. Kas yra tie nežmoniszki jų 
priešai, kurie juos ant prapulties 
išvežė, dar nežinia, Washing- 
tono valdžios iszsiuntė tirinėto- 
jus isztirti visę tę atsitikimę. V ir- 
sziiunkai Resistancia organizaci
jos tvirtina, jog prie jų iszvežimo 
dalyvavo jiems pažįstami miesto 
Tampa gyventojai.

Didele vagyste.
Los Anoelos, Cal.

nuo czia, vasariniame gyvenime 
Long Beach vagiliai paszlavė 
24000 doliarių. Minėtame gyve
nime apsigyveno koksai Kemp 
ley, atkakęs czia su mieriu pirkti 
farmę. Apie tai žinodami vagi
liai, nusiviliojo jį neva ant apžiū
rėjimo farmos, o kada tas išva
žiavo į jų nurodytę vietę, jie įsi
kraustė į gyvenimę ir visus Kim- 
pleyo pinįgų? pavogė.

1OOOO vaisiniu medžiu išuai- 
kino.

Athens, Oh. Žemdarbystės 
ministerija garsina, jog viename 
tik šitame pęvietyj vabalai vadi 
narni Sau Jose utėlėms išnaikino 
daugybę vaisinu medžių, vienų 
armėniškų slyvų išdžiuvo 10- 
000 medžių. Kituose pavieniuo
se tie vabalai teiposgi ne mažai 
blėdies vaisių augintojams pada
rė. Blėdį jų padarytę ant viso 
Suv. Valstijų ploto reikia jau 
skaityti milijonais doliarų.

Sūkurys.
Benkelman, Nebr. 6 d. rug

sėjo siautė šitose aplinkinėse 
smarkus sūkurys, kuris ne mažai 
blėdies pridirbo. Prie to ir dik
tai žmonių likosi sunkiai sužeistų. 
Ant Regwoldo farmos darbininkai 
nuo sūkurio pasislėpė į tvartus, 
bet sūkurys triobas sugriovė ir 
trys tvartuose pasislėpę darbinin
kai likosi sunkiai sužeisti. Pa
našių atsitikimų šitose aplinki
nėse buvo daugiau.

Drova Schleyo.
Neužilgio prasidės prova gar

saus admirolo Schleyo. Kad laivy- 
- nės ministerija'teipoegi nėra be 

kaltės prie platinimo apjuodinan- 
czių Schleyę paskalų ir garsinimo 
neteisingų raportų, galima many
ti isz to, kad ji, nors pakvietė 
visus priešingus Schleyui liudi
ninkus, iki sziol ne pakvietė 'nė 
vieno paties Schleyo nurodyto; 
norėtų tos pusės kuo mažiausiai 
liudininkų prileisti. Žnoma, 
Schleyo advokatai ant tokių ko
medijų nesutinka.

- Numirė Chlcagoe didžturtis.
Nkw York. Saratogoj, 8 d. 

rugsėjo pasimirė vienas iš di
džiausiųChicagos didžturčių, H 
O. Armour, kuris gyveno puikiai 
parengtame czia vasariniame savo 
gyvenime.

Sugriovė tiltą.
Cleveland, Oh. Įmirkęs nuo 

lytaus upės krantas nuskilo ir 
nueziuožė ant taisomo tilto Lake 
Shore Garden Parke ir tiltę su
griovė. Prie to trys besidarbuo
janti prie taisymo tilto italijonai 
likosi užmušti,ITtrys sunkiai su
mankyti.

Ypatisaka priežastis padegimo.
Philadelphia, Pa. Likosi 

czia suareštuotas buvę? Phila- 
delphios ugnasargys, vokietis Ro- 
bert Ditto už padegimus. Per 
paskutinius 6 mėnesius jis Phila- 
delphioj padegė daug triobų ir 
prie to prisipažino. Paklaustas, 
kodėl tę padarė, atsakė, jog jam 
teip patinka žiūrėti, kaip žmonės 
apie ugnį degauezių triobų bė
gioja, kad per padegimus užsi
manė suteikti sau progę tę matyti 
taukiaus negu paprastai.

220 kareiviai apsirgo.
Atlanta, Ga. 226 kareiviai 

stovinti forte McPherson sunkiai 
apsirgo. Daktarai kaipo priežas 
tį ligos paduoda nuodus nuo pa
gedusios mėsos. Isz 416 karei
vių,stovinčio forte garnizono,tik 
190 sveiki, kiti gi visi serga. Isz 
kur atsirado nuodai, kuriais ka
reiviai užsmuodino, dar nežinia. 
Tę atsitikimę dabar tirinėja.

Žemczi ilgai Minesotoj.
> Tūlose upėse Minesotos randa 

žemcziugus ir jų gaudymu užsi
ima specijal szki gaudytojai. Iki 
šiol vienok didelių žemeziugų 
Minesotos upėse ne rasdavo. Tik 
dabar gaudytojams pasisekė suras
ti didelį, gražios parvo? žemeziu- 
gę, už kurį jubileriai siūlo 2000 
dol.

Prigėrė Niagaroj.
Niagara Falls. Jauna mergi 

na Wagernfluser užsimanė bacz 
koj perplaukti Niagaros vandens 
puolimę. Ji įlindo į baczkę, lie
pė nuvežti į srovę ir paleisti; kę 
ir išpildė. Ji su vandenin nu
puolė ir prapuolė. Turbut baczkę 
pagriebė sūkurys, kuris gal ir da
bar gelmėj ję suka.

Nuodai.
Cleveland, Oh. Ant vieno 

czia atsibuvusio apvaikšežiojimo 
90 sveczių užsinuodino, pavalgę 
pagedusių austerių. Rods iki 
sziol nė vienas isz apsirgusių ne 
numirė, bet terp jų yra labai sun
kiai serganti.

Nelaimes ant geležinkeliu.
Dallas, Tex. Netoli miesto, 

ant Tex?s Pacific geležinkelio, su- 
simuszė du trukiai. Prie to paei
to klerkas likosi ant vietos už- 
musztas. Didesnė dalis vagonų 
susidaužė. Viename sudaužyta
me vagone buvo arkliai, kurių 20 
likosi užmuštų.

Chagrin Falls, Oh/» Ant Cle
veland—Chagrin Falls elektriš
ko geležinkelio linijos susimuszė 
du į priešingas puses bėganti ka
rai. Prie to keturi pasažieriai 
likosi sunkiai apkulti.

Jame8Town, N. Dokota. Ne
toli nuo czia, ant Northern Paci
fic geležinkelio, susimuszė du tru
kiai. Prie to 5 ypatos likosi ant 
vietos užmuštos ir 5 sunkiai su- 
žeistoe.

Jamebtoivn, N. D. Netoli 
czianykszczios geležinkelio staci
jos susimuszė pasažierinis trūkis 
su renkanezia vagonus lokomoty
vą. Prie to 4 pasažieriai likosi 
užmuszti ir keturi sunkiai apkul
ti.

•j Iittle Rock, Ark. 600 
kalnakasių Hunlington anglių 
kastynių pakėlė štraikę todėl, 
kad kastynių savininkai nuo 
sės mėnesio neužmokėjo už 
bę. Kalnakasiai Hartford 
tynių teiposgi sztraikuoja.

New York. Darbininkai 
Standard Chain Co. pakėlė sztrai- 
kę. Jie reikalauja didesnio už 
savo darbę užmokesnia

1 Altoona, Pa. Darbininkai 
Pittsburg, Johnslon, Ebensburg 
& Eastern geležinkelio, kurie bu
vo eztraikę pakėlę, sugrįžo vėl 
prie darbo.

•Į Massilok, Oh. Darbinin
kai ezianykšezių stiklo dirbtu
vių sutvėrė uniję. Jie dabir rei
kalauja po 1 dol. didesnio ant 
sanvaitės už darbę užmokesnio.^

Milwaukee, Wi8. Darbi 
ninkai plieno dirbtuv.ų Buy View 
nutarė grįžti prie darbo ant tokių 
iszlygų, kokias pasiūlys trus 
tas.

5 Washington, D. C. Czia- 
nykszcziai tapioeriai pakėlė štrai- 
kę. Jie reikalauja po 13.20 už 
dienos darbę.

R] Indianopjlis, Ind. Atsibu
vo czia susivažiavimas fabrikantų 
ir darbininkų stiklo dirbtuvių. 
Kę susivažiavę nutarė, dar ne 
žinia.

5 Irbon, Pa. Pradėjo czia 
statyti naujas geležies ir plieno 
dirbtuve?, kuriose prasidės dar
bai nuo ateinanezių naujų metų.

1 P1TT3TOK, Pa. Pasibaigė 
štraikai ezianykšeziose Sterling 
szilkų dirbtuvėse ir jose jau pra
sidėjo darbai.

pu- 
dar-

ISZ
Lietu viszku diryu.

si iminėti. Jeigu kaip kada ir pa
siremia ant tikėjimo, tai vien tę- 
syk, kada kunįgai šori jį paversti 
į įnagį savo arabiškų reikalų, 
arba ant uždengimo ne vertų pa
gyrimo daibų, ypaci gi jeigu jie 
atliekami su skriauda lietuviszkos 
visuomenės. Jeigu liberalai prie
šinasi kunįgų mienams, tai daro 
tę ne dėl tikėjimo, bet vien todėl, 
kad ne nori,idant kunįgai sugrę- 
iintų laikus Szvsntoi inkvizicijos, 
arba laikus “pirmos nakties”tiesų 
ir tam panašias sanlygas, kurios 
praeitėj teip daug imonijai pikto 
atgabena Jeigu liberalai ne si- 
prieszintų, jeigu jie tylėtų apie 
visus peiktinus kunįgų darbus, 
jeigu slėptų visus jų nusidėjimus 
ir skriaudas, kokias Įmonėms 
daro, tie geidiiami Szventos in
kvizicijos ir “tiesų pirmos nak
ties” laikai ba abejonės dar su 
grįžtų. Jeigu liberalai tylėtų — 
juk kunįgai visus jiems spaugai 
tikincziua paverstų į savo vergus 
ir įnagius. Ir kę lietuvystė isz to 
turėtų? Tegul kunįgai gina vien 
tikėjimę ir ui jo tiesas kovoja, 
kituose gi musų reikaluose tegul 
ne sėja ne sutikimų ir vaidų, te
gul ne skliaudžia visokiais budais 
Įmonių, lęšy k ne reiks mums 
pjautiesi, ne vienę darbę isz vien 
galėsime atlikti. Dabar to ne 
galima padaryti, bet ir tame ne 
vien laberalų kaltė. Iszvikta 
kunįgo Saurusaiczio cenzūra ant 
skundimo kunįgų ne dvariškiems 
yra tai vaikiszkas išmistas. * Gė- 
ra ji buvo vidurinių amžių gady
nėj, bet ne dabar. . Lzvilkimas 
jos dabar rodo vien, kad ant at
siekime savo paslėptų mierių,ant 
uždengimo savo peiktinų darbų 
kunįgai n eko ne niekina dabhf, 
kaip ne niekino ir vidurinių am
žių gadynėj, nors dalykai, kurie 
tiko 1000 metų atgal, jau szię- 
dien ne tinka.

Mannington, W.Va. 14 my
lių nuo czia iszszoko isz rėlių pa
maži erinis trūkis. Trūkio vedėjas 
ir diktai pasažierių likosi užmusz- 
tų, o dar daugiau sunkiai apkul
tų.

Gaisrai.
Houghton, Mich. Siautė czia 

3 d. rugsėjo dideli? gaisras, ku
ris išnaikino Hancocko lentų 
pjovinvezias. Blėdį ugnies pa
darytę paduoda ant 100000 dol.

Jefferson, Wis. Sudegė czia 
VVįsconsin Mfg. Co. dirbtuvės ir 
kelioe aplinkinės triobos. Blėdį 
ugnies padarytę skaito ant 100- 
000 dol. Prie gerinimo 4 ugna- 
sargiai likosi gana sunkiai už
gauti.

West Superior, Wis. Užsi
degė dokai Lehigh Coal and 
Coke Co. Terp kitko sudegė 
200000 tonų anglių.

Lausing, Mich. Sudegė czia 
Forater Lumber Ca leptų pjovi- 
nyczios. Per tai 150 darbininkų 
ne (eko darbą

Denver, Col. 8 d. rugsėjo 
siautė czia didelis gaisras, kuris 
pridirbo blėdies ant 150000 do
liarų.

Isz Brooklyno
Laikrszcz’uose buvo garsinta, 

jog ant 2 d. rugsėjo rengiamas 
czia didelis kriauczių apvaiksz- 
ežioj i m ar. Teisybė,apvaikszczio- 
jimas buvo, l»et ne toks, kaip bu
vo garsinta. Buvo garsinta, kad 
vaikszczios 600 kriauczių ir 150 
merginų. Atsibuvo vienok visai 
priešingai. Užgimė mat nesuti
kimai ir merginos likosi atmestos, 
nors jos turi savo uniję ir savo 
pinigais prisideda ant palaikymo 
unijos, nieks merginoms ne gali 
nieko užmesti. Merginos, gavu
sios pakvietimę, su džiaugsmu 
ant apvaikszcziojimo autizo ir 
pradėjo ruoštieji. Tuo m tarpu 
vyrai, susirinkę ant mitingo, pra
dėjo r.e butus daiktus ismislinėti 
ant merginų. Tos, apie tai dali 
nojusios, susirinko į privatiszkę 
gyveninimę ant mitingo ir nutarė 
ne tik ne dalyvauti ant vyrų pa 
rengto apvaikszcziojimo, bet ui 
dėjo dar bausmę po 2 dol., jeigu 
katra eitų ant vyrų baliaus, o pir
ma buvo nutarusio* uždėti baus
mę ant tų, kurios ne dalyvautų. 
Dalinoję.vyrai,kad merginos ne 
nori jų klausyti Ir nutarė ne ateiti 
nė ant baliaus, pradėjo jas visaip 
niekinti ir gąsdinti, kad ne įleis į 
szapas prie darbo; išdėjo net 
s-jmuszti, jeigu ne ateis ant ba
liaus. Dalis merginų pabūgo ir 
isstikro ant baliaus atėjo, bet vi
sos sumasnės, teiposgi merginų 
unijos prezidentė, Palonė Vilkai- 
cziutė, ne atėjo, kadangi tos su 
prato, jog jas vyrai įžeidė. Isz 
tikro vyrai su merginoms visai ne 
graliai pasielgė. Gaila labai, 
kad vyrai ne pripažįsta mergi
noms lygių tiesų ir nori jas ui 
savo verges laikyti. Teip su sa
vo merginoms nesielgia nė viena 
apazviestesnė tauta, bet savo mo
teris ir merginas godoja. Nega
lima vienok nuo musų vyriškos 
unijos sąnarių per daug reikalau
ti, kadangi joje mažai apšvies 
tesnių, maiai yra skaitanezių 
laikraszczius ir knįgas; vietoj 
skaitymo mėgsta saliunus. 
Yra vienok jau ir czia geriau, to 
liaus ir tamsunų akys atsidarys ir 
jie geriau supras savo pareigas. 
Porę metų atgal kiekvienę kLze- 
niuj turintį laikraštį vadindavo 
szliuptarniu, dabar jau to ne da
ro, nors pats dar v>s ne skaito. 
Ateis gal laikas, kad ir skaitymo 
nesibaidys. Kriauczius.

Isz darbo lauko.
Wilkesbarre, Pa. 700 va

gonų taisytojų varstotuose 
Central geležinkelio mieste Ash- 
ley sugrįžo prie darbo. Kadangi 
kompanija laike sztraiko priėmė 
daug naujų darbininkų, tai da
bar ne gali atgal priimti visų se
nųjų.

Ar liberaliszki laikrasz- 
cziai kovoja su tikėji

mu ir ar ji griau- 
ja?

Klerikališki,ypacz kunįgų iez- 
leidžiami arba jų globoj ėsanti 
laikrašcziai kolioja ir iszmi?linėja 
ne butus daiktus ant visų nokle- 
rikalų,kolioja visus neklerikališ- 
kus laikraszczius,ne garbinanezius 
spaugai kunįgų darbų, ypacz gi 
reikakujanezius iszsirokavimų 
kunįgų iš parapijos pinįgų ir su
siaurinimo kunįgų savvalios lie
tuviškose parapijose. Koki pra
vardžiavimai ne tinkanti spaudoj 
tilpo kun. Saurusaiczio “Baž- 
nyczios Tarne”? Ne szvaresnius 
žodžius ir niekinimus neklerikalų 
vartoja daugelis musų pamoksli
ninkų Dievo namuose. Ant galo, 
kada Waterbury'o pavapi jonai
pradėjo reikalauti iazsirokavimo 
iš sudėtų ant bažnyczios aukų, 
godotinas zokouinkas, lyg pabū
gęs pasekmės slėpimo rokundų, 
iszv Iko neturinezię jau 19 szimt- 
metyj vertės,užsilikusię nuo vidu
rinių amžių gadynės, cenzurę anl 
skundimo kunįgų į svietiszkus 
sudus. Nors kunigas kuo bjau
riausiai pasielgtų, sutersztų visę 
savo luomę, kiti kunįgai to ne 
nupeiks.bet užtars ir neteisingiau- 
się mvo luomos šnarį, perstatys 
užvilkusį dvasina k oe ypatos bjau
rius darbus į aikštę už bedievį ir 
atlikta. Primetimas bedievystės 
negarbinantiems kunįgų, reika
laujantiems, kad ir jie gyvenime 
ne laužytų doros principų, yra, 
galima sakyti, vienaitinis kleri 
kalų ir svarbiausias ginklas ap
gynimui dvasiszkos luomos ir iš
teisinimui kunįgų pasielgimo. 
Girdi, dvasiška “araba” ne gali 
sutepti ravę kokiais nors peikti
nais darbais, visi, girdi, apkaltini
mai yra “velnemanių” išmislyti 
ant išgriovimo “švento tikėji
mo”. Intrigos, eavmimaisi para
pijų pinįgų, pjudymai žmonių 
terp Mvę, kę liberalai mėgsta 
užmetinėti kunįgams, yra tai iš
mistas, melas,išvilktas aut paže
minimo tikėjimo ypa toje jo *>šven- 
tų tarnų”. Kunįgai, girdi, yra 
tai žemės druska, juos užgauti 
nors teisingai, yra tai baisi nuo
dėmė prieš Dievę, tik valnama- 
niai, ne .turinti Dievo širdyje, 
pasileidę, doriškai nupuolę . gali 
tę daryti. Tokiais ir kitokiais, 
ant pavidalo “kiltus baidus”,mo
tyvais kovoja musų klerikalai su 
liberalų iszvilktais, kunįgams ne 
parankiais faktais. Nė žinios *a- 
pie padirbimę svetimo parašo 
kunįgų laikraszcziai ne dryso per 
mvo laikraszczius praneszti. O 
vienok tai faktas musų gyveni
me labai svarbus.

Liberęliszki laikraszcziai ne už
siima kova su kokiu nors tikėji
mu; tikėjimais jie neužsiima, ka- jo ir paleido nabagę isz arešto, 
dangi tie reikalai yra privatiszki 
žmogaus Mužinios reikalai, o to- i 
kiais ne laikraazczių užduotė už-

Isz Wandergrift, Pa.
Czia neseniai likosi 'uaresztuo- 

tas vienas lietuvis. Apskundė jį 
viena moteriszkė ui tai, kad jis, 
niekeno ne praszyfas, įlindo į jos 
gyvenimę ir ne ėsant vyrui na- 
mieje, gerai ję apdaužė. Kada 
rengėsi jį isz czia išvežti, 
tai melste meldė skundėjos, kad 
dovanotų. Moteriukė susimylė

Gal dabar ne landžios po sveti
mus gyvenimus ir elgsis gražiau. 
’ Vand.

Reikaluose pinįgų sudėtų 
anl ‘Freedom”.

Pagarsinus D-rui Sztiupui, jog 
užmanymas iszleidinėlis,u8ij<ingu 
šių lenkų, rusinu ir lietuvių pa- 
jiegoms, laikraštį “Freedom”, 
siszkinimui padėjimo tų tautų,isz- 
iro, kyla visokį užmanymą*, kę 
padaryti su lietuvių sudėtais ant 
to pinįgais? Knd ant tų pama
tų, kaip buvo nutarta Pittsburg’e, 
laikraštis ne galės Užeiti, tę ga
lima buvo matyt isz syk. Len
kai paėmė vadžias viso reikalo į 
savo rankas ir dagi koki lenkai. 
Ugi p. Jablonskį, kuris net terp 
savųjų, kaip dabar į aiksztę isz<-i- 
na, neiszkenczia intrigų nevarinė- 
jęs ir tai intrigų ne labai gražių. 
Kuomgi mums lenkai geresni už 
fiuue, latviu?, gruzinus, armeni ■- 
ežius ir daugelį kitų prispaustų 
tautų, jeigu mes prie Užpildymo 
musų užmanymo pakvietėme 
lenkus ir jiems pavedėme vado
vystę ir vedimę užmanymo?

Rods nieks ne draudė atsiliepti 
ant musų užmanymo ir prie jo 
prisidėti ir kitiems. Teisybė, kad 
nieks ne draudė, bet prisilaikant 
teisybės, reiktų pasakyti, kad 
nieką kitų ir ne kvietė; musų gi 
laikraezczių ne skaito ir ne su
pranta ne tik finai, armėnai, gru
zinai ir kili, bet nė latviai, nė 
lenkai. Lenkai atsiliepė todėl, 
kad juos savo rasztais.patilpusiais 
“Zgcdoj”, pakvietė D ras Szliu- 
pas, o seimas jiems vedimę užma
nymo pavelė. Kasgi pakvietė 
prie darbo kitas prispaustas tau
tas? Ž noma, nieks, todėl jos ir 
ne acsiszaukė, kadangi jos apie 
užmanymę ne žinojo. Ne pa
kviesti prie darbo ir įkunyjimo 
užmanymo prisidėti ne galėjo. 
Per tai isz ryšio prispaustų tautų 
iszėjo ryuis tautų senovės lenkų 
republikos po ta paezia lenkų he- 
gonomija, kaip senovėj. Isz to 
nieko prakti-zko iazoiti ne galėjo 
ir ne Uzėja

Kę gi dabar daryti su pinigais 
lietuvių sudėtais ant to neva pri
spaustų tautų laikraszczio? Mėg
stame mes net per tankiai kelti 
vis naujus užmanymus, nors senų 
ne visada mokame ant tvirtų pa
matų pastatyti. Ne įstabu todėl, 
jeigu dabar vėl, kaipin Pandoros 
dėžės, kyla užmanymai, kę daryti 
su pioįgais ant “Freedom'* sudė- 
tsia?

P. Juozas, per “Lietuvę”, už
mano tuos pinįgus apversti ant 
darbiniukiszko laikraszazio. Lie
tuvos Artoj <a per “Katalikę** už
mano išversti į angliszkę kalbę 
Zanavyko Lietuvos Istoriję ir 
Jankaus tokį jau istoriszkę ški- 
cę, kadangi, girdi,iš “Freedom” 
ir teip ne butų buvę naudos, nes 
jo nė Mikalojus, nė Willius ne 
butų skaitę (ne jiems buvo pa
skirtas tas laikrasztia bet už juos 
doresniam s). Teip vienas kaip 
ir kitas iš tų raštų yra paskirti 
vaikams ant paviršutiniško su
sipažinimo su Lietuvos Istorija, 
jie jodėl riši ne tinka suaugu
siems, o vaikai juk mums ne pa 
gelbės, kad ir perskaitjrtų Zana
vyko Istoriję. Teip anglijonai, 
kaip vokiecziai arba prancūzai 
daugiaus žinių apie lietuvių pra
eitį gali rasti savo kalboj kiek
vienoj platesnėj visuotinoj istori
joj, žinoma, tik ne istorijos rank- 
vedžiuoee paskirtuose vaikams 
pradinių mokyklų. Mieris “Free
dom” ne buvo supažindinti angli- 
jonus su musų istorija, kę jie gali 
rasti uvo kalboj knįgoee, bet su
pažindinti su dabartinių mutų po
litišku padėjimu, su musų skriau
domis, kas spaudžianezių randų 
yra alėpiamas, arba atžagariai, 
melagingai perstatomas ir tai 
supažindinti su tuom ne carus, 
kaizerius arba prezidentus, bet 
tautas, terp kurių jug ne visi su- 
demoralituoti, o tautos priverezia 
mvo valdonus teip elgtiši, kaip 
tauta nori, priesz tautos norę tu
ri nusilenkti didžiausi despotai. 
Despoliszki valdonai tol gali 
skriausti mvo pavaldinius, my
nioti doros priškymus, kol tau
ta ar per mvo tamsumę ir nesu- 
pratimę, ar per tai, 
kad ji valdžių despotizmo sude 
moralizuota, nesipriešina piktai 
sėklai despotų sėjamai.

Užmanymas Dro Szliupo, idant 
vietoje “Freedom”, už surinktus 
nuo lietuvių ant to pinįgus iszlei- 
dinėti angliškoj kalboj knįgutes, 
persta ta n ežias musų skriaudas, la
biausiai atsako pirmutiniam už
manymui. Žinoma, czia svarbiau
siu yra tas, kad tokios knįgutės 
teip butų parašytos, kad jas su 
noru galėtų anglijonai skaityti, o 
ne mestų szalyn, perskaitę pirmę 
puslapį.

Kę vienok daryti iu tikro su 
pinįgais surinktais ant“Freedom”, 
apie tai gali spręsti tik tie, keno 
yra pinįgai, taigi tie, kurie juos 
paaukavo. Jeigu mieris, ant ku-

rio jie dėjo pinįgus,ue>iduoda isz 
pldyti, jie turi tiesę paskirti pi
nigus ant ko kita Tegul todėl 
j e atsiliepia. Jų balsas tame 
dalyke yra svarbiausias.

Isz Elizabeth, N. J.
Darbai ant rudens pradeda eiti , 

niekyn, dabar jau sunku czia gau
ti darbę. Daugelis lietuvių ap
leido Elizabethę ir keliauja į Chi- 
cagę. Nežinia, kas juos ten trau
kia? Turbut draugai geras žinias 
atriunezia apie darbus Chicagoj.

Didesnių nesutikimų terp czia- 
nykszcziųriieluvių nėra, kadangi 
visi miega, tai nėra ui kę pyktie- 
81. Apart karezemų, czia kitokių 
lietuviszkų biznių beveik nėia. 
Beveik visi bznieriai czia žydai 
ir lietuviai jiems ne?za savo sun
kiai uždirbtus pinįgus, palaiko 
žydus, o saviem sienas pavydi. 
Žydai isz lietuvių turi czia ge- 
riausię pelnę. Neseniai du jauni 
lietuvi >i užsidėjo czia mėsinyczię 
ir grocernę. Isz pradžių lietu
viai pas juos gana noriai pirko 
reikalingus produktus, bet paskui 
atsirado keli žydberniai, kurie 
pradėjo lietuviams baznį gadyti. 
Jų moterys ateidavo į sztorę ir 
varydavo lietuvius biznierius į 
darbę. Grdi, musų vyrai sun
kiai dirbi fabrike, o jus kaip 
verssiai dykaujate,; žydams, gir
di, biznį varyti, o ne jums. Ka
dangi tos menko proto lietuvisz
kos moterys paskui pradėjo pir
kėjus atkalbinėti, tai užsidėja- 
siems biznį vaikinams nieko dau 
giau.ne liko, kaip sztorę pusdy- 
krtT žydui parduoti; jis dabar 
gėrę daro biznį ir ne maiai nuo 
lietuvių pinįgų prilupa. Argi 
anos žydui’ tarnaujanezios mote
rys nesupranta, kad per tai nu
skriaudė savo brolius, kaip vogte 
išlupo jų į biznį įdėtus pinįgus., 
O gal tę nuodėmę ir per iszpaiin- 
tį slepia? Mat per tamsumę szi- 
tos moterys ne gali gero nuo pik
to atskirti. Apszviestas ir doras 
žmogus niekada ne skriaus, ne 
kenks savo broliui, ne tarnaus 
mus isznaudoįantiems žydams.

Nors czia yra diktai lietuvių, 
yra gana ir vaikų, bet apie siun- 
timę jų į mokyklę tėvams ne ru
pi ; apie parengimę kokioš nors 
mokyklos 1 etuviams niekam nė 
nesisapnuoja- Tinkanczių ant 
varymo biznio terp lietuyių nėra. 
Sumanus ir teisingas žmogus ga
lėtų czia gėrę biznį padaly ti. 
Czia yra žydeliai turinti groceri- 
jas ir mėsinycziav, kits turi duon
kepę ir visiems gerai sekasi, ka
dangi per savo tamsumę lietuviai 
pas žydus viakę perka. lietu
viai už nuodėmę priesz Dievo pri
sakymus laiko, jeigu užsideda 
sztorę. Toks mat musų tamsu 
nų supratimas. Ne įstabu todėl, 
jeigu terp czianykszczių lietuvių 
peisuoeziai teip tarpsta. Vienas 
žydas neseniai czia perėjo į kata- 
bkiszkę tikėjimę ir nori eit į ku- 
nįgus. Paliukkime kiek, o isz 
Joselių ir Meyerių turėsime ka
talikiško tikėjimo kunįgus. Ne 
žinia tik ar pasisek*. Žinoma, 
reikia tik,kad pradžioj pasisektų, 
o paskui jau semitų kunįgų prisi
veis daugiau. Mato jie, kad ant 
to galima gerai uždirbti.

Peklinis.

padaryti sau pradėję, o kaip gy
venimas parodo, tankiausiai ir.... 
pabaigę (ir daugelis sugrįžusių 
cimpina atgal į Maskoliję pyragų 
jieszkotį. Rd.1.

Atsiszaukiu j visus lietuvius 
kaip vietinius,teip ir iszsisklaidžiu 
sius po visus žemės krautus, ti
kinėjus į pasikėlimę musų tautos 
per pakėlimę jos kultūros su pa
galba apšviestų lietuvių; gręžin- 
kite namon baigusius mokslę vy
rus, troksztanczius gero tėvynei, 
įsteigkite tam siekiui draugystę, 
galinczię duoti paszelpę pradžioje 
jųgivenimo. Tokia draugystė 
tikrai padaugintų skaitlių inteli
gentų Lietuvoje, atitrauktų jucs 
nuo Gudijos, nuo tolimos Siberi- 
jos, kur lietuvys amžinai žūva dėl 
savųjų!

draugystė, 
dideli, tiek 
pasiskolinti 
Kas, skurs*

Ant laivo “Indiana” buvo keli 
darbininkai filipiniecziai. Nu
plaukus mums į šiaurius į szal- 
tę orę, vienas f lipioietis peršalo 
ir numirė. '*

Anksti rytę tę dienę išgirdau 
kalbant,jog mirusį laidos į vandenį . 
nį. Ir asz labai norėjau pamatyk 
tę regyklę.

9 tę valandę ryto jurininkai isz^y 
neuė ant lentos lavonę, apsiutę 
sandariai audeklu ir padėjo ant 
laivo grindų. Visi važiuojanti 
laivu pradėjo grūstis aplink. Po- 
tam jurininkai atsineszė dvi gele
žini ueni, ilgio etuomenio žmo
gaus, pridėjo iu szonu lavono, 
drueziai apsukę virvėms, surišo, 
Mirusio draugai, filipiaiecziai,sto
vėjo isz szonų, su nubudimu į tę 
viskę žiurėjo. Ant galo atėjo 
laivo kapitonas, ir atsineszė knį- 
gę, o lavonę tuom tarpu priden
gė Suvienytų Valstijų vėlava. 
Kapitonas atsidarė knįgę ir kepu
rę nusiėmė, kę padarė ir visi ap
linkui stovinti. Stojosi mirtina 
tikumą! o laivas, pliuškendamas 
vandenį, slinko sau tolyn. Tada 
kapitonas atskaitė iu knįgos e- 
vangeliję: Anuo metu tarė Mor
tai Jėzus ete.....................................

Evangelija atskaityta! mirusio 
lavonas atsuktas kojom nuo lai
vo.

Kapitonas tykiu balsu paliepė 
paleisti. Jurininkai pavertė lentę, 
prilaikydami vėlavę, su kuria la
vonas buvo pridengtas, o lavonas, 
su smarkumu sunkaus akmenio,, 
puksztelėjo į vandenį, ir nė sykio 
ne pasirodė ant paviršiaus dau
giau. Laidotuvės atliktos.

M. S.

Victoras Sabonis.
Pereitame numeryj “Vienybė” 

pranešė, jog pasimirė vienas isz 
smarkesnių Amerikos lietuvių, 
Victoras Sabonis. Kadangi pla
tesnių Ainių nė “Vienybė’* ne pa
duoda, tai mes ir nežinome, nuo 
ko pasimirė tasai musų tautietis. 
Žinome, kad jis buvo pastojęs į 
Amerikoj kariuomenę. A. a. 
Victoras buvo vienu isz smarkiau
sių aukų rinkėjų ant visokių lie
tuviukų tautiszkų reikalų, orga
nizavo draugystes ir kėlė lietu
vius iu miego.

Žinoma, tokia draugystė butų 
naudinga, bet isz kitos pusės ne 
reikia užmiršti, kad draugystės 
ne gali aprūpinti visų reikalų bai 
gūsių augštesnius mokslus, rei 
kia, kaį ir j e pats rūpintųsi apie 
mvo privatiszkus reikalus. Mums 
rodosi, kad daugumas baigusių 
augštesnius mokslus lietuvių 
vaikinų ne grįžta į tėvynę ne to 
dėl, kad ne turi kelionės kasztų. 
kurie juk nė dideli (iš Peterbur
go arba Maskvos galima parva
žiuoti už 15 rublio isz Varazavos 
arba Darpoto nė tiek ne reikia), 
bet todėl,-kad Maskolijoj randa 
geresnes šnlygas, tikisi geresnio 
pelno. Tų nesulaikys tėvynėj ir 
kelionės kasztai, jeigu juos duotų 
tam tikslui sutverta 
Keliones kaštai ne 
kiekvienas gali gauti 
pas pažįstamus.
damas per 4-5 metus, užgyveno 
lankydamas ■ universitetę, tas 
j iu lengvinus gaus kasztus sugrį
žimui,jeigu tik norėB grįžti. Į 
rengimo gyvenimų, knįgų juk 
nieks ne duoda ir pas:likusie ns 
Maskolijoj, jie knįgas perka pa
gal iszteklių, gyvenimę įsitaiso 
ant kredito ir skolę paskui užmo
ka. Tę patį gali ir Lietuvoj 
gauti. Mes ne tvirtiname, kad 
tokia draugystė butų ne naudin
ga, bet turime pridurti, kad pa
našių ne turi nė daug už mus 
turtingesnės tautos; lietuviška 
visuomčnė turi daugybę daug 
svarbesnių reikalų, kokių dėl 
stokos pinįgų ne gali nuveikti. 
Reikia mums pirmiausiai s t engti e- 
si nuve kti svarbiausius musų 
reikalus, kitus galima palikti to 
lesniems laikams, kada musų pa
dėjimas šiek tiek pasigerįs. Ne 
stoka pargrįžimo kaštų sulaiko 
daugumę lietuviszkos inteligenci
jos, bet anormališkos ssnlygos 
Lietuvoj, prie kokių lietuviai ne 
nori prisitaikyti, bet įieško ge
resnės duonot Maskelijoj, nors 
žydų ir lenkų tos sanlygos ne 
nubaido, jie užima visas nuo ran
do neprigulinezias profeejas Lie
tuvoj. Argi draugystės pauzei pa 
Keliolikos arba kelių deszimczių 
rublių perkeis isz pama'ų godu- 
mę, egoizmę baigusių augsztes- 
nius mokslus lietuvių, ar suteiks 
jiems daugiaus meilės nuvargin
tos tėvynės ir skurstancz ų brolių? 
Apie tai galima abejoti. Kurgi 
šiędien darbai tų baigusių augš
tesnius mokslus lietuvių, ant kū
nų Lietuva tiek vi'ežių buvo pa
dėjusi ir tai tokių, kurie visus 
Lietuvos nedraugus žadėjo po 
kojų paminti, užmesti kepurėms? 
Viani, iškeliavę į Maskoliję, už
migo, kiti miega nsmieje, o tie 
garsiausiais Maskolijos užkabo
riuose mokina sivo vaikus dainuo
ti moekoliškas tautiškas dainas 
ant pavidalo: “Ustiuškina mat” 
arba “Zabil batka soikų”; daugu
mo jų vaikai jau lietuviškai ne 
moka. Ant tėvynės labo darbuo
jasi gal ne daugiaus kaip 5% bai
gusių augštesnius mokslus.

Margos gromatos.
Visis svietas pažįsta Henri k ę 

Sienkieviczių, garsų lenkų raszti- 
ninkę. Jis labai daug lenkiškų 
knįgų priraszė. Tos knįgos teip 
visiems patiko, kad net svetim
taučiai, kaip va: vokiecziai,m?s- 
koliai, anglijonai, italijonai jas į 
savo kalbę iszvert5. Žinoma, tas 
visai lenkų tautai didelę garbę 
suteikia. Lenkai, tam rasztinin- 
kui norėdami atsidėkavoti, nuta
rė nupirkti jam dvarę, tę dvarę 
jam nuo visos tauto? paaukavo, 
idant jis ten ant senatvės gyven
ti galėtų, nes ir toks garsus rasz- 
tininkas senatvėj varge gal atsi
rasti .... Maskoliszka valdžia tę 
padaryti daleido. Už aprupini- 
mę senatvės dirbusio ant pakėli
mo lenkų garbės, lenkai verti pa
gyrimo. Mes vienok turime pri
durti, kad Sienkieviczių musų tė
vynė Lietuva iszaugino.

Lietuva teip pat užaugino ir 
antrę Lenkijos vyrę, Adomę Mic- 
keviezių, garsingiausię lenkų po
etę, kuriam Varsnavoj isz sumes
tų visos lenkų tautos pinįgų yra 
pastatytas kopuiklausias pamink
las. Ant to paminklo lenkai su
metė pinįgų apie 200 tukslancaių 
rublių. Mickevyczius lietuvys; 
Lietuvę savo poemuose apdaina
vo ; Lietuvę už savo tėvynę laikė; 
raszė bet lenkiškai—ir lenkai jį 
už savo poetę laiko.

Mes rankomis lenkams ploja- 
me, bet mums dyvinai ant szir- 
dies skurdu. Argi gabiausi mu
sų tautiecziai vis svetimiems tar
naus? Kazimieras.

Nauji rasztai

gyvuliai ir auginami augmenys? 
Pagal Lunkevrycsin. Sutaisė 
Szernaa. Chicago, IU. Spauda 
“Lietuvos”- idoim. 73 pusi.’

Saitas rąstelis pirma tilpo 
“Lietuvoj”, dabar skyrium į knį- 
gę atmusztas. Skaitytojai todėl 
turėjo jau prOgę su juom pasipa
žinti.

Isz Kelionės.
Vienas musų batalijonas 

kios artilerijos, ir viena baterija 
lengvos, sėdom ant laivo Indiana 
19 d. berželio, išplaukėme isz 
Maniles porto 20 d. t. m. Ke
lionę turėjome vargingę ir turba 
cijos turėjome be galo.

Vežėmės arti dviejų šimtų a- 
reutantų, prasikaltusių kariau
noj. Buvo kaltininkų ir labai 
didelių, net lokių,kurie buvo ant 
^0 ir 20 metų nusūdyti į kalėji- 
mę, keli buvo nusūdyti ant sun
kių darbų. Vienas prasikaltėlis, 
už nušovimę perdėtinio, buvo 
nusūdytas ant 20 metų sunkaus 
darbo, bet pabėgo pirma, negu 
Maniles portę apleidome.

Daug trinbelio su jais būva

Atsiszaukimas.
Lietuvos 'jaunuomenė eina į 

augštesnius mokslus tankiai be 
jokios pinįgirakos pašelpos isz 
pusės tėvų, vien per savo energi- 
ję atranda sau kelię prie šviesos. 
Reikia stebėtis isz tvirtumo dva
sios musų jaunikaiezių, iszėjusių 
isz kaimų ir atsidūrusių dideliuo
se svetimuose miestuose, kur ko
va už būvį ryja tukstanezius sil
pnesniųjų. Jaunas vyrukas, per
galėjęs visas sunkenybęs, įgijęs 
atsakaneziš žinias, trokšta grįž
ti namon, darbuotis ant naudos 
tėvynės, bet labai tankiai trūksta 
jam pinįgų aut parvažiavimo, ne
kalbant apie persirėdymę, įgijimę 
speciališkų knįgų,prietaisų,reika- 
lingu jo professijai kaipo daktaro 
advokato ir tt. Toksai padėjimas Išplaukus toli nuo Maniles, a- 
daugumui augštesnėsmusų inteli- resztantai norėjo musų laivę pa- 
gencijoe uždaro duris į tėvynę, kurti. Potam kelte reikėjo rete- 
priverezia likti Gudijoje, tenai žiuose laikyti.

BUD-

Redakcijos atsakymai..
Žemaicziu užtarėjui. Rsszant 

kur nors, reikia savo pravardę 
padėti. Ant anonymų nieks ne 
atsiliepia. “Lietuvos” korespon
dentas, priesz kurio koresponden- 
cijęTamista anonymiškai protas- . 
tuoji, yra pats žemaitis ir kalbų 
daugiau moka negu Tamistos 
rašte paminėta, tai- jis, mums 
rodosi, brolius žemaiezius ir turi - 
pažinti, nors jis skaito lietuyisz. 
kas knįgas ir laikraszczius, 
žinoma, ne niekina ir svetimose 
kalbose iszleistų. Kas niekina 
savo kalboj rasztus ir jieszko vien 
svetimų iszminties, tas greieziau 
ar vėliau savuosius apleidžia ir 
pereina į svetimų eiles, o toki ne 
gal jau spręsti apie civilizacija 
lietuvių lygiai žemaicziu, kaip ir
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Alkoholius ir žmonija.
Kad svaiginanti gėrymai, ku 

riuoae yra alkoholius (spiritai),ar 
jo butų tokiuose gėrymuo e dau
giau ar mai.au, kenkia žmogui, 
apie tai gana raižė mokslincziai; 
vodingumę tokių gėrymų iszro 
dinėjo pamokslininkai li&inyežio
se ir laikrasztiniokai laikraszczių 
skiltyse. Svaiginanti gėrym ii 
kenkia ne tik picziam g rtuo- 
klim, bet ir jo vaikams, nupuldo 
czie'ai tautas, kadangi pikti vai
siai vartojimo alkoholiaus nuo 
tėvų pereina ant vaikų ir tokiu 
budu iszsiphtini ant czielų tautų. 
Girtuokliai yra s Ipnesni u# ne- 
gerianezius svaiginanezių gėry
nių. Vaikai jų dar silpnesni, 
tankiau negu vaikai blaivų įpuola 
į visokias ligas. Nuošimtis mir- 
czių terp girtuoklių vaikų pasi
baisėtinas. Vaisiai alkoholizmo 
(pasekmė girtuokliavimo), koki 
nuo girtuoklių tėvų pereina 'ant 
vaikų ne apairubeiiucja silpnu 
kūno sudėjimu, menkesne gyvy
be, bet apsireiszkia ir visokioms 
permainoms girtuoklių vaikų kū
ne, kurias perduola jie tankiai 
ant visada visai savo geutkarezių 
eilei, nors tolesnės gentkartės ne 
girtuokliautų. GirtnokTų szei- 
mynose daugiausiai yra ypatų 
menko proto, nuomarininkų ir 
kitokjų anormaliszkų ypatų. Ant 
1000 vaikų, priglaustų Bicetres 
prieglaudos namuose,620 nuoma 
rininkų ir idiotų yra vaikai gir- 
tuokliaujar.czių tėvų. Girtuo
klystė įleido giliai szaknis terp 
visokių luomų ir užsiėmimų civi
lizuotose tautose: yra girtuo
kliai kunįga:, daktarai, protezo 
riai; yra girtuokliai varguoliu 
kaip ir gerybėse paskendę didž- 
tureziai; girtuokliauja net mote
rys ir vaikai. Svaiginanti gėry- 
mai yra tai didžiausia žmonijos 

' nelaimė, jie sulaiko ki imi žmo
nijos, puldo ję, vietoj pakelti 
augsi ty n.

Seniau ne truko apginėjų svai- 
ginanezių gėrymų, kurie tvirtino, 
jog alkoholius sudrutina pajiegas 
ir sveikatą, linksmini žmogų. 
Dabar vienok likosi isztirti, kad 
nuomonė ta klaidi. Alkoholiniai 
gėrymai ne gali sudrulinti žmo 
gaus paj egų, negali suteikti svei 
katos, kadangi juose yra nuodai, 
o vartojimas nuodų ne gali li e
kam naudos atgabenti, nuodai 
visada yra vodingi svekitn. 
Kad svaiginanti gėrymai ne su- 
drutim pajiegų, apie tai persiti
krino, tėmydami per eiles metų 
sum^ atlikto darb > dviejų vieno
kio tvirtumo darb ninku,isz kūnų 
vienas gėrė svaiginauezius gėty
mus. kitas gi jų visai ne vartojo. 
Ne geriantis visada daugiau nu
veikė negu geriantis, nors prie 
darbo stojo abudu no gėrę. Ka
riaunos marszuoee kareiviai maže
snę gali atlikti kelionę tose dieno
se, kadi jiems dalina degtinę, ne
gu tada, kada jie jos ne gauna. 
Persitikrino teiposgi, kad degti
nė ne szildo, jos suteikta szduma 
ne ilgai traukiasi, paskui gėręs 
degtinę jauezia dar didesnį sz iltį 
negu pirma, kada jos ne buvo 
gėrę*. Kad svaiginanti gėrymai 
ne suteikia tikros linksmybės, tę 
ne sunku matyti; užtenka nueiti 
į karezemę, o ten kiekviena* pa
matys, kaip girtuokliai linksmi
nasi, kad net kruvini burbulai ia« 
nosų szoca. To vie tok ne gili
nąs linksmybe vadinti. Alkoho
lius ir visi tie gėrymii, kuriuose 
yra alkoholius, kaip antai: degti
nė, alus, vynas ir kiti, ne tik ne 
sudrutina sveikatos, pajiegų, ne 
pakelia szilumoe, ne suteikia 
linksmybės, b it atgabsna vien 
juos gerianeziam blėdį. Taigi, 
rodosi, kiekvienam protingam 
žmogui priderėtų ne tik ne vai- 
azinti dr iu;ų ir kaimynų svaigi- 
naneziais gėrymai*, bet kaip ga
lint,reiktų uuo jų drausti ir atkal
binėti. Teip reiktų daryti, bet 
isz tikro darome visai atbulai. 
Mat senas paprotys ir seni įtikėji
mai paima viražų ant prote. Isz- 
tikro vienok laikas jau eiti pagal 
proto ir mokslo nurodymus, at 
mesti senovės vodingu* papro- 
czius ir įtikėjimus. Dabar jau 
vi*i gali žin>t>, kad degt nė ir ki
tokį evaigiuanti gėrym ii yra la
bai vodingi ir tai ne tik juos ge- 
rentiems, bet visai jų veislei, visai 
tautai, kurioje daug yra girtuo 
kliaujanczių.

Sziędieo, jeigu tik panorėsime, 
galime pamatyti tukstanezius 
žmonių, mirsztanczių pirm laiko 
baisiuoie kentėjimuoiet k dėl gir
tuokliavimų ir negalėjimo nuo 
gėrymų atprasti. Tukstancziai 
moterų ir vaikų kenezia badę tik 
todėl, kad jų tėvai girtuoklysto- 
ee paskendę. Tuk^tancz ai nusi
dėjėlių pripildo kaliniu*, kurie 
prasižengė dėl gėrymo svaigia m 
cxių gėrymų. Girtuokliavimai 

nėra tai privjitiszkai reitala* gir

tuokli) uja nez’o, bet reikalas vie- 
szas, yra tai klausymas ateities ir 
kilimo žmon:j >s, arba jos nupuo
limo.

Alkoholius pirmiau-iai užgau
ni central sikę nervų sistemę, o 
t is atsiliepia ant proto ir dorisz- 
kų pilinkimų girtuoklių. Per
mainas alkoholiau* pagimdytas 
nerviszkuose viduriuose galima 
patėmyli ne tik pa* tikrus gir
tuoklius, bet ir pa* nepasigerian- 
czius, bet gerianeziu*; daugumas 
ant syk iszger.o alkoholims ežia 
ne daug sveria, kadangi jeigu jį 
geria tankiai, tai ant galo įpils į 
gerklę tiek, kiek ir kada nekada 
pasigeriantis girtuoklis. Stiklelis 
degtinės.iszgertas k-tsdienę prieš* 
valgį,veda į prapultį, į protiszkę 
ir doriszkę nupuolimę gerianezio 
vaikus ir visę jo veislę per gent- 
ksrcz ų eiles. Drai Baker, Pa- 
yen ir Sommer susekė, jog po į- 
tekine alkoholiam ję gerianeziu^ 
smegenų eilės persikeiezia, o tas 
atsiliepia ant proto žmogaus. 
Dras Ewing patėmyjo visiszkę su
nykimu ;r persikeitimus smege
nų medeg *s po 6 sanvaiczių gir
tuokliavimų vieno vyriszkio. 
Visi ežia paminėti daktarai patė
myjo žymius persikeitimus proto 
ir doros viduriuose girtuokliau- 
janczių ir jų vaikų. Dras Wright 
patėmyj) sunykimus nerviszkų 
audeklų girtuokliauj inczių, kas 
turi ne tik juos, bet ir jų vaikus 
nustumti ant žemesnio iszsivysty- 
mo Itipsuio. Dras Russel tvirti
na, jog alkoholius sunaikina tuos 
smegenų stulpus, kuriuose telpa 
doriszki pajautimai ir per tai isz 
žmogaus turinezio augsztus do- 
riszku* siekiu* padaro ypatę su 
tokiais vien jausmai* ktip visi 
žvėrys, be jokių augsztesnių tie 
kių. • Kad gėrym is alkoholiaus 
blėdingas, matome ne tik tėmy- 
dami pats girtuokliauj inczius,bet 
apie tai pertikrina ir mokslin- 
czių isztirimai, kurie, pjaustyda
mi kunus pasimirusių girtuoklių 
ir žiūrėdami su mikroskopu į sme
genis, vietę proto ir doriszkų pa
linkimų, patėmyjo juose žymias 
permainas, sunykimę tūlų mede
gų turinezių didelę svarbu. .

Nors per ei'es amžių žmogaus 
kūno sudėjimas keitėsi, bet da
bar keistiesi lib aujau ne gali, 
fiziszkas iszsivystymas jo užsi
baigė. Taigi tolinus, turėtų vys
tytieji dvasiszka jo pusė, protas, 
žmonės turėtų gimti vis protin
gesni, sumanesni. Teip isztikro 
turėtų būt, bet protiszkę kilįmę 
žmonijos sulaiko svaiginanti gė
rymai, kurie naikina nerviszkę 
organizac ję ir tokiu budu ne 
duoda augszcziau protiszkai 
pasikelti Svaiginanti gėrymai 
todėl ne tik niikina žmonių fizisz
kas pajiegas, bet naikina teiposgi 
protiszkas ir donszkas; jie sulaiko 
pasikėlimu žmonijos ant augsztes- 
nio iszsivystyrao virbalo. Alkoho
liu* yra todėl vodingiausi nuo
dai. kenkianti ne tik pavieuie us 
žmonėms, bet ir visai žmenijai.

Isz visur.
| Londone susir nko ant kon

ferencijoj vyskupai metodistų ti
kėjimo, atkako daug vyskupų isz 
Amerikos. Negras vyskupas isz 
Oklahomos savo kalboj iszreiszkė 
bjaurius -pasielgimus b dtve diių 
su negrais Amerikoj. Pasikė, 
jog pereituose metuose 100 negrų 
tapo lynezuotų, o isz tų tik 10 
kaltė buvo aiszki. Kad ingi an- 
gliszki vyskupai negrui parodė 
pritirimę, tai bultve dliai Ameri
kos D evo prisakymų platintojai 
pasijuto įžeistais ir apleidi susi
rinkimo salę. Daugelis baltvai- 
džių vyskupų laimino Angliję ui 
smaugimę būrų. Mat ir meto
distų vyskupai Dievo prisakym us 
pavertė į įnagį purvinos politi
kos.

H 20 d. pjutės, beveik su visu 
isziegė didelis miestai Futshau, 
Chinuose. Blėdį ugnies pada- 
rytę skaito milijonais doliarų. 
Minios chtniecnų isz to naudojosi 
ir veržė daiktus ir tavorus isz 
pardavinyczių. Susirėmime su 
policija plėszikų, daug žmonių 
i*z abiejų pu*ių likosi sužeistų ir 
užmusztų. Ant suvaldymo plė
szikų reikėjo szaukti kariaunę, 
kuri juos suvaldė, bet prie to 
daug jų užmuszė.

|| Chinų randas,matyt, pats su
pranta priežastis silpnumo viesz- 
patystės, kę gimdo tamsuma* ir 
nepažinimas europeiizko mokslo. 
Nuo stoja iczių ant egzaminų u- 
rėdninkų nuo dabar reikalaus ir 
sziokio tokio susip ižinimo su eu- 
ropeiszku mokslu. Provincijų 
gubernatoriai, su m;sijonierių pa
galba, nori visokiose provincijole 
parengti specijaliszkas visokių 
mokslų mokyklas.

|| Paryžiuj atliko bandavones 
su Rožei orlaiviu. Bandavonės 
ne pasisekė. O r lai vys isz pra
džių pasikėlė lengvai, bet greitai 
vėl uutupė ant žemės ir nenorėjo 
kilti. Ruze apreiszkė, jog balio
nas per mažas, jis ne gali pakelti 
visos sunkenybės i? masziuų. 
Dabar jis dirbdina didesnius ba
lionu* ir už poros sanvaiczių vėl 
darys bąndavone*.

D Mieste Breslau, Prūsuose, 
lydint numirėlį, pas budė arkliai 
ir pradėjo daužyti. Ant galo 
įbėgo į pulkę susirinkusių ant 
ulyczios vaikų, vienę mergaitę 
užmuszė aut vietos, kitę mirtinai 
užgavo; ne pavojingai užgautų 
vaikų yra daug. ,

U Inžinierių* B irton isz Glas- 
govo apdirbo pi anus tunelio po 
jūrių dugnu,sujungimui Szkotijos 
ir Airijos. Tunalis tas turės 25 
angliszkas mylias ilgio. Padir
bimas jo kasztuos 50 milijonų do
liarų.

|| Misijonierius Smith, isz 
Tientsin, Chinuose, pranesza apie 
baisius tvanus Yangtsekiango 
klonyj. Ivanuose pražuvo tre- 
czia dali* klonies gyventojų, isz'i- 
kę ne teko turtų, nė pastogės, ka
dangi vanduo viskę iszuzikino.

| Mieite R ietuve ant Dono,pie
tinėj Maskolijoj, siautė didelis 
gaisras, kuris su visu iszuaikino 
žuvių rinkę ir dalį muitiny- 
ežio* krautuvių. Blėdį gaisro 
padarytę skaito aut 500000 do
liarų.

| Aut Sziaurinių jūrių pasken
do vokiszka* laivas Bris. Isz 
buvusių ant jo penkių žmonių,tik 
kapitonę iszgelbėjo, keturi juri
ninkai prigėrė.

| Mieste Offenbach, Vokieti
joj, mszlė Ulr ch, negalėdama 
uždirbti ant iszmaitinimo szeimy- 
nos, papjovė ketvertę sivo vaikų, 
o paskui pati pasikorė.

Į| 16 d. pjūtis Japonijoj siautė 
žemės drebėjimai, laike kurių 500 
pėdų aukszta* kaina* nugrimzdo 
į žemę ir kalno vietoj yra dabar 
loma.

D Ant Kaukazo, aplinkinėse 
Eczmiandzino (Mas kol i joj) atsi
rado'koksai nežinoma* žvėris, ku
ris naktimis prisigriebia į kaimus, 
įsiveržia į namus ir ėda miegan- 
cziui vaiku*. Kas dieuę isz kai
mų ateina žimo* apie suėstus kur 
vaikas. Kaime Žūva siėdė tas 
žvėris ir vie lę suiugusį vyriszkį. 
Koks vienok žvėris tę daro, neži
nia, kadangi niek* jo ne matė, o 
tie kūne galėjo matyti, tie žvė 
ries likosi sudraskyti.

|| Lenkijoj,aplinkinėse Kaliszo, 
21 d. pjutės gerai pasnigo, bet 
sniegas tuojau* tirpų. Iki tai 
dienai buvo deieli karszcziai, da 
bar giszaltos dienos.

| Siberijoj artinasi jau žiema. 
Aplinkinėse Tiumeno nakt inis 
vandens užsidengia ledu. Tan
kiai sniegų bet dieuę saulės spin
duliai aniegę sutirpina.

70000 dol. Kalalikiszkos drau 
gystės prietz tai ne t* k protesta
vo, bet pareikalavo nuo sūdo, 
idant iszduotų uždraudimę. Bu
das tę isztikro padarė, bet per 
vėlai: kada uždraudimas likosi 
lazduotas, jau knįgos vaikams bu
vo iszialintos. Nežinia kodėl 
katalikai bijosi dalinimo dykai 
knįgų mokyklų vaikams? Rodo
si reiktų tam -pritarti.

— Chicagos policija po paszo- 
vimui prezidento subruzdo. De- 
tektivų virszin;nka* tiki, jog a- 
narchistai Chicagoj nutarė už- 
muszti prezidentę, kadangi liepo* 
mėnesyj ežia buvę* Czolgosz. 
Policija dibir areštuoji nužiūrė
tus; suaresztavo daugiausiai žy
dų ir žydelkų. x Jeigu isztikro 
Chicagoj nutarta užmuszti prezi
dentę,tai policijai reikėjo daboti 
sukalbininkus, o jie ne butų ga
lėję iszpildyti savo mierio. A- 
resztavimai po laikui ne turi dide
lės vertės, ypacz kad aresztuo
liems ne gali kaltės darody- 
ti.

— Prova neprigulmingo len- 
kiszko vyskupo Kazlaucko su jo 
apkaltintojais dar nepasibaigė. 
Isz klausinėjimų apkaltintojų 
Kazlaucko, buk jis savo ligonbu- 
tyj nuodino ligonius, ir isz atsa- 
kymę liudininkų, kadangi jie pai
niojasi sivo atsakymuose, gali
ma manyti, kad ežia yra sukalbis 
norinezių užkenkti Kazlauckui. 
Prova likosi tuo m tarpu atidėta 
iki 25 d. rugsėjo, kadangi mat a- 
biem pusėm reikalingi liudinin
kai. Kas isz to visko iszeis, tę 
pamatysime, kada prova pasi
baigs. Isz to, k*s iki sziol sude 
pasakyta, nieko spręsti ne gali 
ma.

— Chicagoje ant kertės Union 
ir 18 ulyczių tapo atidaryta pir
mutinė sziame mie*te Lietuviszka 
Aptieks ir “Lietuvos” “Brandi 
Offisas”, kuriame parsiduoda vi
sokios knygos, laivokortės ir pi- 
nįgų siuntimą*. D ras A. L. 
Graiczuuas aptiekorius. Skaity
kite aptiekos apgarsinimę ant 4to 
puslapio.

|| Ant Ereji*zkų jūrių pasken
do belgi*zka* garlaivy* Neraumo- 
re. I*z buvusių aut Jo 40 žmonių 
tik vienas iszsigelbljo, kiti gi vi
si prigėrė.

| Auglių kastynėse Evrald, 
netoli Herten, Prūsuose, netikė
tai expliodavusi mina užmuszė 
ant vietos tris darbininkus.

Draugyscziu Reikalai
Philadelphia, Pa. 21 d. Rūgte jo 5-U 

kuodą “Tėvynės Mylėtoju llrau^siee“ 
laikys susirinkimą 7} vai. vakifcT po nr. I 
943S. 2-ndbt. Taigi sąnarius ir lygiai 
norineziui instoti in Dr-te uipraszome 
kuoskaitlingiausiai pribūti, nes turime 
daug svarbiu reikalu ant apsvarstymo. 
Tie, kurie paskiau* prisirasze it negavo 
knygeliu, kuriu reikalavo, dabar jas ga
li gauti. Tik pasiskubykite pribūti in 
laika.

Pirmsedis.
PAskutinis Plknlnkas.

West Pulman, III. Lenklszkai-Lietu- 
visika Dr-ie Szv. Marijos Panos, turės 
savo pikninka nedelioj, 15JRugsejo, Dar
že P. Karecko, kerte 123-ciiOs ui. ir U- 
nion ave.,West Pullman, III. Grajy* ge- 
riause muzika, prie kurios {bus galima 
kuogeriauaiai pasilinksminti. Todėl vi
sus lietuvius ir lietuvaites szirdingai 
kvieczia ant szio paskutinio pikninko at
silankyti.

Komitetas.
Haverhill, Mas*. Dr.teJSzv. Kazimie

ro Kareiviu, ture* savo treczia bailu su- 
betoj, 21 Rugsėjo, prasidės 7aval. vaka- 
re. Panners saleje, 24 Mainosi. Inženga 
vyftm* 25c., moterims ir merginoms dy
kai. Visus lietuvius ir lietuvaites azir- 
dingaj kvieczia atsilankyti, pasiklausy
ti geros muzikos ir pamatyti marszavi- 
ma kareiviu pilnojo |u parodoje.

Komitetas.

VARDAI IR ADRESAI
Sun. Lietuviu Laisvamaniu Amen

Pbbzidznta*, K. Baleziunas, 
262 Metropolitan avė., Brooklyn, N. Y.

RaazTUUMK**, Kun. V. Dembskis, 
lioiMiSKAi, Dr. J. Szliupas,

421 Penn avė.. Scranton. Pa.

Vietines Žinios. '
— Paszovimas prezidento Mc 

Kinleyo ir ant Chicagos lietuvių 
padarė įspūdį, Ubiausiai ant ma
žai suprantanezių. Atsirado lie
tuviai, kurie, verkdami,kitus per- 
tikrinėjo.jog jeigu McKinley mir
tų, tai v sos dirbtuvė* bus užda
rytos ir nė jokių darbų ne bu*. 
Kodėl teip turėtų būt, žinoma, 
verkianti pats ne žino, girdėjo 
apie tai gal nuo politikierių* agi
tatorių prieiz rinkimus ir tas 
zaunas už teisybę laiko. Mc Kiu- 
ley turi maža dirbtuvę Ganto ne, 
kurioje ne dirba nė 500 'darbiniū
kų; kitos gi Amerikos dirbtuvės 
ne ja-n priguli,t xlėt jis jų ne gali 
nė uždaryti, nė atidaryti.

— Miesto chemikas garsina, 
kad vanduo geras gėrymui tik isz 
stac jų Chicago avė.,ir Lake Viev, 
kitose miesto dalyse tinka 
gėrymui tik pervirintas.

— Ch cago* mokyklos iszdali- 
no lankantiems publiszkas mo
kyklas vaikams dykai knįgų už

Brockton, Mas*. Praneszn geniems Ir 
pažystamiem* liūdna naujiena, kad Rug
pj uosio 29 diena, 1901, po trumpos savo 
ligos, persiskyrė su sziuom svietu mano 
mieliausias tėvelis, Kazimieras Servetka, 
76 metu senumo. Laidotuves atsibuvo 
nedelioj, 1 d. Rugsėjo. Želaunos cere
monijos atsibuvo subatoj. Sz. Roko Ba- 
žnyczioje, nes nedelioje ielava nedalei- 
sta. Ant želaunu ceremonijų buvo tryg 
airiu ir vienas prancusu kunigai. Po 
disvmajdystei kūnas tapo pargabenta* 
in namu*, o nedelioj, 3 vai. po pietų pa
laidota*. S. A. Kazimiera* Servetka bu
vo gimė* Pompouiu par*p., Panevėžio 
pav., Kauno gub.

Visiem* emusiem* dalyvuma ant lai
dotuvių mano brangaus tėvelio, isztariu 
szirdinga aeziu, o labjausei tiems, kurie 
laidotuves teikėsi papuoszti gražiais 
vainikai*.

”8u guodone,
Kn. Juozapa* Servetka.

arba
Mokslas apie žemes tautas.

Pagal Drą M. Haberlandtų.

Musų pasninkai, kaip 
matote, paeina nuo labai senų laikų: kaip 
senoviškuose laikuose, kada žmonės stovėjo 
ant labai žemo civilizacijos virbalo, tikėji- 
miškais padavadyjimais buvo uždrausti tūli 
valgiai, panašius uždraudimus į savo prisa
kymus įvedė ir krikščioniška bažnyčia,draus
mę parėmė ant tikėjimo, padarė jį tikėjimiš- 
ku prisakymu, kadangi tokius žmonės labiau 
pildo negu kitokius.

Apart maisto, žmogui,ar jis civilizuotas, 
ar ne civilizuotas, reikalingas yra gėrymas. 
Vanduo gėrymui žmonėms teipjau reikalin
gas kaip ir valgis, be jo žmonės ne galėtų gy
venti ant žemės. Upės ir ežerai, šaltiniai ir 
kitokios prėsko, tinkančio gėrymui, vandens 
vietos turėjo ne mažę įtekmę teip ant atskirų 
žmonių, kaip ir ant čielų tautų gyvenimo. 
Ant prėsko vandens ežerų statė savo namus 
ant polių priešistoriškų laikų gyventojai. 
Paupiuose ir prie ežerų užgimė pirmiausiai 
tvirčiaus suorganizuotos viešpatystės. Prie 
upių Niliaus, Eufrato, Gango, Indo, Yang-, 
tsekiango susitvėrė civilizuotesnės viešpatys
tės. Kraštuose turinčiuose mažai vandens,

Reikalinga* prie “Lietuvo*” ger*s 
Zeceri* prie knygų dzrbo. Mokestis 35c. 
nuo 1000 M. Teipgi reik*ling*s 15 me
tu v*lk*a mokinti* zecerystes (literų sta
tytų Tu r mokėti gerai lietuviszkai 
rauytl ir skaityti.

Reikalingo* dvi merginos lietuvai
tes sztoran prie pardavimo tavoru. Tu
ri suprasti savo darba. Gera alga. At- 
siszaukito pas:

Klein Bro*, 
Halsted ir Canalport avė., Chicago, Iii.

Reikalauja opieratoriu prie kriauczii^baltiniai ne mažą turėjo įtekmę ant civilizaci-

visgi geriau apsaugoja žmogų nuo visokių J 
priešų, negu kad jis miegotų ant gryno lau
ko. Atsiradęs ant žemes, žmogus ne turėjo 
namų, dar ir šiądien yra čielos tautos apsiei
nančios be namų; tie žmonės rengė ir dabar 
rengia sau tuomtarpines gulyklas tankiuose 
krūmynuose, gamtos padirbtose žemėj olose, 
tankiai apsinakvoja tokiose olose drauge su 
pasislėpusiais į jas laukiniais žvėrims. Per 
dieną iš molio nulipinti nameliai vidurinės 
Afrikos negrų, skurinės šėtros indi jonų būva 
tuščios, jų gyventojai dienomis išeina ant 
darbo: vyrai ant medžionės ir žvejonės, mo
terys ant rinkimo augmenų vaisių. Net 
augščiau kultūriškai pasikėlę žmonės dienas 
paprastai praleidžia ant lauko; ir lietuvių 
kaimiečių daugiau dienomis dirba ant lauko 
negu bute, bet ant nakties visi namų gyven
tojai susirenka į butą ir jame praleidžia nak
tį ant miego. Nors reikalas guolio buvo 
svarbiausia priežastis rengimo namų, bet bu
vo ir kitokios dar gana svarbios priežastys, 
privedusios žmogų prie supratimo naudos iš- 
rengimo pastogės. Pastogė reikalinga žmo
nėms teiposgi ant apsisaugojimo nuo lytaus, 
sniego, šalčio, nuo karščio, o labiausiai ant 
apsaugojimo ugnies, kurią ant lauko jeib ly
tus užgesina, o ugnis stovintiems ant žemo 
kultūriško laipsnio žmonėms, ne turintiems 
ne tik briežiukų bet nė skiltuvų ir pinčių, v 
brangi, kadangi sunkiai gaunama. Dar tū
los šiądien ant žemės gyvenančios tautos ne 
moka naudotiesi iŠ skiltuvo, bet ugnį pasida
ro trindami į viens kitą du medžio šmotu.

In Racine, Wi*. prie kloku darbo. Dar
ba gvsrantuoja ant ilgo laiko. Maszino* 
yra garu varomo*. Dasižinokite pas F. 
Siegel Bro*. *nt6-to doro, 5-th avė. ir A- 
dam* St. Chicago.

Reikalauja merginu prie Jaketu. Klo
ku ir Andaroku-darbo siūti ant maszinu. 
Darbo yra ant viso meto.

616 W. 19-th St., Chicago.

In Lietuviu Visuomenę.
Mieli tautieczial! Jau kningę D-ro 

Buchnerio “Kraft und Stoft” padavęs 
esmi į spaudę, ir todėl tie, kurie ketina 
prisidėti prie kasztų Jo* iszleidimo—o 
aukautojų vardai ir pravarde* tane ant 
galo kningo* pagarsinti—yra meldžiami 
pasiskubinti, ne* kningai isz spaudo* ias- 
ejus, pasivKUMUsiu pravarde* ten pa
tilpti ne galės. Kas užmokė* 81.50,gaus 
knygę, kaip veikiai spauda jo* užsibaigs.

Su guodone
J. Szliupas, M. D.

421 Penn Avė.. Scranton, Pa.

Ant pardavimo gera* saliuna* prie pat 
fabriko, lietuviu apgyventoje - vietoje. 
Didele sale ant mitingu ir balių. Geras 
biznis lietuviui. Savininkas iszvažiuoja 
į sena krsju.

70 W. 25th. St.
(13-9)

S. Szymkus, 
kerte Hoyne *ve.

Chicsgo III.

4 Multinai ant panlavlnio. Visi
gerose vietos* su gersi iszdirbtsls biz
ni*!*, vien* su geru partneriu. Dssiiino- 
kit p*s: Peter Gulbis.

(27-9)
Pigiai ant pardavimo Jdu platus 

ant 4 familiju namai su lotais, kampiny
je name talpina*! gera* saliuna* duodan
ti* gera pelną. Ateiszaukite pas:

Jan Dorkow*ki,
301 W. 5 th St. Mt Carmel, Pa.

Peter Gulbi*.
817 Blue Island avė.. 

Chicago, III.

Aukauklt ant Bažnycr loa.
Skaudvilės par*pija (Kauno gub., Ra

seinių pav.) dabar stato nauja, murinę 
bainycsia, kuri kasztuo* daug pinigu, o 
tos parapijos žmones yra biedni, n*l*ten- 
gia visu Jo* kantu pridengti. Todėl at- 
sinaukia in Amerikos lietuvius, ypatin
gai in Skaudvilieezlus, kurie gal teiksis 
nors po kelete centu paaukauti ant **vo 
bažnyczio*. Aukas reik siusti ant adre. 
*o:

Kn. Prob. Mikola* Szaikunas, 
Skaudvilėje, Paczta* Nieskucsnoe, 
Pav. Rase i ne i, gub. Kaun**, Rusai*.

(»-4)

Pajiegzkojimai.
Pajieszkau savo draugu: Kasimiero 

Girdžiau*, Norvilo ir Kisieliaus, visi trys 
isz kaimo Pavidujo, Eržvilkas par., Ra
seinių pav., Kauno gub. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinia ant adreso:

Jos. Girdžius, *-
64 Workman avė., Tornngton, Oonn

Pajieszkau Antano Latožos, Kauno 
gub., Skaudvilės par. Jis pats ar kas ki
ta* teiksi* duoti žinia ant adreso:

Jos Klikna,
3357 S. Morgan st., Chicago, Dl.

Pajieszkau Agnieszkos Kokanauakiu- 
tea. Kauno gub., Raseinių pav., Jurbar
ko par., kaimo Luksziu. Ji pati ar ki
tas teiksis duoti žinia ant adreso:

Dom. Puiszis,
471 Collinsville avė, E. St. Louis, III.

Pajieszkau savo pusbrolio, Antano Ra- 
cevicziaus, isz Akmene* miestelio, Kau
no gub., Raseinių pav. Jis pats ar kas 
kitas telksią duoti žinia ant adreso: -

Frank Lavis, 
Chemical Works, North VVoburn, Man.

t
Proteatone apkriksztinta.

Brockton, Mas*. 29 Rugpjuosio musu 
naujas probaszczius kun. Jos Servetka, 
apkriksztyjo protestone 23 metu mergi
na ant katalikes ir ant rytbjaus 
davė jai szliuba Lairrence, Man 

airiu bainyczioj*. Broktoniazkia

Pasilinksminimo Balius.
Chicago, subatoj, 14-ta Rugsėjo, 7 vai. 

vakar*, darau pasilinksminimo balių,ant 
knrio dideleje saloje grajys gera muzika 
ir sveoziai susirinkę galės kuogražiau- 
siai pasilinksminti. Todėl visus aplin
kinius ir pažystamus kvieczia atsilanky
ti. _

Jan Viza,
1210 W ash tena w avė., kerte 25-tos ai.

NAUJAUSIOS KNYGOS.
Tikyba *r tnokslzs’ Tyrinejimzi ti- 

kejitniszki, moksliszki ir driugijiszkzi- 
politi«zki. Antra laida su priedu. 211 
puslapiu............................................. ftOc.

Kaip <yvena Augmenys? Yra tai 
moksliszka* aprassyma* apie y vairius 
musu leme* augalus, Ju sudėjimą, at
mainas, gyvi ir plėtojimąsi nuo p*t men
kiausiu pavidalu iki didžiausiu ir tobu
liausiu. Su 30 paveikslėliu, 129 pusla
piai.................... i............................... Sftc.

Ar vyskupas Valancziun (Volonczaus- 
kas) nebuvo viliūgių lietuvystes? Para- 
szyta Kn. Dembskio. Issleista kksstai* 
Susivienyjimo Liet. Laisv. Am. 37 pus
lapiai...................................................15c.

Istorija Chicagos Lietuviu, jn para
pija Ir kn. Krauczluno prova su laik- 
rassesiu “Lietuva“ buvusi balsndiio 
menesyje, 1899 m. 585 puslspisi didelio 
formato,siszkausdrukd Fotografijos yra 
abieju pusiu advokatu, Kn. Kraucziu- 
no, “Lietuvos” iszleistojo, redaktoriau* 
ir paveikslai Chicago* Ss. Jurgio lie- 
tuviszkoa bainyczio*. Popiero* apdė
tai*......... .......................................$2-00.

Audimo kietai* apdarais, auksi
niais titulais..................................$2.50.

Biologija arba Mokslas apie Gyvus 
Daiktus. Pagal prof. Nusbaumę. šutai- 
bft Szernas. Chicago, III. 1901. Pusla
piu 147. Mokslas kokiu budu radosi gy
vi sutverimai ant musų žemės, kaip jie 
vystėsi pradėjus nuo mažų vabalėlių iki 
daijo iki paukszcsių, žvėrių ir paties 
žmogaus. Su paveikslais...,..,.. .4Oc

Smertis. Daktaro pasakojimas. Pa- 
rasze Szventmiais. Kas nori dasitlnoti 
kokia yra smertis ir kaip ji issrodo: vy- 
risska ar moteriszk*, Juoda ar balta, bei 
si ar graži, pikta ar gera, tegul nusiper
ka ssia knygele, o apie visa Jos pavidale 
dėsi žino*. Mat vien* dievobaimingas kle
bonu mirdamas mate Ja ir labai atšakiai 
apraaze Jo* pavidale. Knygute kasztuoja 
tik....... ................................  .lOc.

Istorija epe Gražia Katruka ir Jo* 
vargu*. Yra tai labai graži pasakai
te..........................................................lOc.

Palikaibejinia* apie Dangų iržem*. 
Verte iaz svetimu'kalbu P. A. Szi knį- 
gele kiekvienam suprantamoj kalboj ap- 
raszo kokiu būda žeme eina apie saule, 
kodėl mes nerandame žeme* kraszto, 
kokiu budu damai užtemimai saules ir 
menesio, ko dar daugeli* lietuviu visa 
ne* a pranta. Perskaityk Ja, o t* viską 
dasižinoai...........................................25 c.

Ssia* visa* knygas galima dabar gentį 
“Lietuvos’ redakcijoj.

jos, prie tokių šaltinių apsigyveno žmonės. 
Rymionys antai šiaurinėj Afrikoj nesigailėjo 
daYbo ant padirbimo puikių vandens trauki
mo įtaisų, kurių liekanos užsiliko iki šiai 
dienai. Šios dienos prancūzai išdžiuvusius, 
ne apgyventus Sacharos tirus, dirbdami ar- 
tezijaniškus šulinius, paverčia į vaisingus oa- 
zus; juo daugiau iškasa tokių šulinių, juo 
daugiau parengia vietų tinkančių apsisėdu- 
šių žmonių gyvenimui ir ant pirma ne apgy
ventų pieskynų atsiranda miestai ir kaimai.

Apart vandens gamtos suteikiamo, kai
po neatbūtinai reikalingo ant gyvenimo, visur 
nuo labai senų gadynių žmogus pats dirba 
gaivinančius ir svaiginančius gėrymus, ku
riuose j ieško paraminimo ir užmiršties savo 
vargų ir kentėjimų. Tokius svaiginančius 
gėrymus žmogus dirba iš visokių augmeniškų 
ir žvėriškų medegų per jų fermentavimą. Lie
tuviai iš miežių dirbo alų; arabai išrado bū
dą dirbimo alkoholiaus iš visokių grudų, 
nors jo pats ne vartoja; pagal Šventraštį, 
tuojaus po didžiam jam tvanui, Noe dirbo jau 
iš vynvuogių svaiginantį gerymą, taigi vyną 
ir nuo jo patr pasigerdavo. Iš medaus lie
tuviai ir vokiečiai dirbo nuo labai senų lai
kų midų; mongoliškos kilmės tautos iš ku
melės pieno dirbo ir dirba dabar svaiginantį 
gėrymą vadinamą kumisu. Gyventojai Di
džiojo oceano salų svaiginančią “kavą” daro 
iš šaknų vieno pipirų gatunko; šiaurinėj 
Amerikoj iš klevo sulos dirba klevinį vyną. 
Apart gėrymų, yra ir kitokios svaiginančios 
ir nuraminančios medegos. Prie tokių pri
guli dirbamas iš aguonų opium, ištrauktas 
iš kanapių hašis, vartojamas ant apsvaigini
mo, tautų šiaurinės Afrikos. Kava ir arbata 
priguli prie tokių paraminančių gėrymų. 
Rūkymas tabako, kas pirmiausiai indiečių 
buvo vartojamas prie tikėjimiškų apeigų, 
perėjo į paprotį; rūkymas kanapių, čiulbi- 
mas betelio lapų, ką mėgsta tautos mala j iš- 
kos kilmės, kramtymas kokos, ką daro peru- 
vijonai pietinės Amerikos—viskas tas priguli 
prie svaiginančių ir paraminančių medegų. 
Nors šitos medegos nėra neatbūtinai reika
lingos ant gyvenimo, bet prie jų vartojimo 
visokių kraštų tautos teip priprato, kad be 
jų ne apsieina kaip ir be kasdieninės duo
nos. Tokias svaiginančias medegas ir gėry
mus dirba žmonės visokiuose kraštuose, bet 
kad ne visur auga tie pats augmenys, ne vi
sur gali sugriebti tas pačias medegas, tai, ži
noma, pagal vietą žmonės priversti vartoti 
kitokias ir iš jų dirbti tokius svaiginančius 
gėrymus ir medegas, kokius galima padirbti. 
Mieris visų vienoks: su tokioms medegoms 
duoti žmogui nors ant trumpo laiko užmirštį 
apie vargus ir rūpesčius, paraminti 
dvasią.

Reikia dar priminti apie cukrų 
ką, kas teiposgi reikalingas kaipo 
mas prie valgių. Ypač tautoms besimaiti
nančioms augmenų maistu šitie pridėjimai 
neatbūtinai reikalingi, jie suteikia ir palaiko 
tvirtumą raumenų, ko pats augmenų mais
tas suteikti ne galėtų, be šitų pridėjimų to
kios tautos ne turėtų užtektinai pajiegų at
likti sunkesnius darbus; besimaitinantiems 
mėsa, tie pridėjimai ne teip reikalingi, ka
dangi mėsa palaiko raumenų tvirtumą. Žmo
nės mat instinktyviškai suprato reikalą tokių 
pridėjimų prie maisto. Rods tokio cukraus 
kaip dabar necivilizuotos tautos dirbti ne 
mokėjo ir ne moka, bet jos tokio cukraus ir 
ne vartoja, bet vartoja turintį savyje daug 
cukraus medų, kuris nuo labai senų gadynių 
buvo žmonių ant valgio vartojamas ir kaipo 
vienas iš reikalingiausių daiktų, buvo svar
biausiu apsimainymo produktu; medus ir 
druska labiausiai prisidėjo prie išsiplatinimo 
prekystes terp tautų. Ir Lietuvoj Keistučio 
laikuose medus buvo vienu iš svarbiausių jos 
išgabenimo svetur produktų.

Kaip kiekvienas gyvas sutvėrimas ne 
gali apsieiti be atilsio, be to ne gali apsieiti 
ir žmogus. Žmogus miega naktimis, o dirba 
dienoms. Kadangi laike miego užmiega ir 
jausmai gyvų sutvėrimų, tame ir žmogaus, o 
jausmai, kaip žinote, yra geriausiais sargais 
ir/persergėtojais, tai lygiai žmonės, kaip ir 
žvėrys, ant apsaugojimo savęs nuo priešų, 
ant miego renka paslėptas vietas: krūmų 
tankumynus, olas žemėj, arba kitokiu budu 
stengiasi apsaugoti savo ypatą., Paukščiai 
ant nakties sugrįžta į gerai paslėptus žolynuo
se, medžių šakose arba išpuvusių kamienų 
olose sukrautus lizdus, žvėrys medžių tanku
mynuose pasirenka sau guolį, kad priešas ne 
galėtų patėmyti; beždžionės kavojasi terp

- tankių medžių šakų. Reikalas miego, gali
ma sakyti, buvo tai tikra priežastis, kuri

1 žmonės privedė prie supratimo reikalo pasi- 
' statyti sau namus ir juose- praleisti naktis.

Pastogė, kaip silpnai ji ne butų pastatyta,

Namai, du nameliai dvasiom* ir valgių aruodai pa* 
negrus vaga. Rytinėj Afrikoj.

Kaip jau minėjome, pirmutiniai, atsiradę 
ant žemės žmonės visai ne pažinojo ugnies ir 
iš jos nė ant apsišildymo, nė ant virimo val
gių ne mokėjo naudotiesi; valgė jie žalią 
žvėrių mėsą ir gyveno teip, kaip ir kiti gyvi 
sutvėrimai, taigi kaip visi laukiniai žvėrys. 
Visokių tautų padavimuose yra paminėta, 
. og ugnis žmogaus iš dangaus pavogta. Rei- . 
kia todėl manyti, kad perkūnas, įtrenkęs kur 
nors, uždegė sausą žolę ir parodė žmogui 
naudą, kokią jis gali turėti iš ugnies. Pir
mutiniai žmonės pats ne mokėjo visai pasida
ryti ugnies, todėl sykį užgešus, turėjo jos 
jieškoti pas kaimynus, arba laukti kpl per
kūnas jos vėl žmogui ne suteiks. Ne įstabu 
todėl, jeigu daugelis tautų perkūną priėmė 
už dievaitį garbės vertą, kadangi mat jis ne 
tik gazdino ir baudė, bet ir neišpasakytą 
žmonijai naudą atgabeno, suteikė žmonėms 
ugnį; be ugnies žmonės ne butų galėję teip 
augštai pasikelti, kaip pasikėlė, jie butų be 
jos dar ir šiądien tokiais,kokiais yra kiti lau
kiniai žvėrys.

kunį ir

ir drus- 
ptidėji-

Namai ir nameliai dvasioms pas negru* vanjamvezi.
Čia reikia pridurti, kad stovinti ant že

miausio kultūriško laipsnio žmonės miegojo 
ir miega daugiau negu civilizuoti, kurie ap
verčia laiką ant darbo ir pasilinksminimų; 
nuožmiejie atliekamą laiką nuo jieškojimo 
maisto apverčia aut miego. Gyvena jie teip, 
kaip ir laukiniai žvėrys, kurių vienaitinis 
rūpestis—jieškoti maisto; atliekamą nuo to 
laiką praleidžia ant miego. Ilgų pasikalbėji
mų pirmutiniai žmonės vesti ne galėjo, ant 
to nė jų kalba ne buvo priderančiai išsidir
busi, kuri susidėjo iš kelių dešimčių žodžių,——< 
Australijos -čiabuviai, papuasai, gyventojai- 
Andamaniškų salų, pietinės Afrikos bušme- 
nai dar ir šiądien beveik teip gyvena, kaip 
gyveno tie tolimos praeities musų protėviai.

Kaip gi miega tie stovinti ant žemiausio 
civilizacijos laipsnio žmonės? Miega jie teip, 
kaip ir laukiniai žvėrys: susirietę į kamuolį 
teip, kad kūnas rodytųsi kuo mažiausiu, kad 
turėtų kno mažiausią paviršių užpuolimui vi
sokių priešų.

Teip miega bušmenai, australiečiai ir kiti ' j 
nuožmi tautiški gaivalai. Kaip miega nuož- | 
mi, neturinti namų Ceilono veddai su savo 
šeimynoms? Šeimynos galva su savo sėdoku 
ir kirvuku gula į vidurį; vaikai ir jaunes
nio jie sąnariai šalę jo ir prisispaudžia prie 
viens kito, kad vėsioje naktyj ne butų per 
šalta; likę gi šeimynos sanariai guli ratu tru
putį toliaus. Pavojuje,išmintingiausias šei 
mynos sąnarys, taigi jos viršininkas, gina ne 
galinčius dar atsiginti vaikus ir ne sustiprė
jusius dar šeimynos sąnarius; stipresniejie 
gi jau ne reikalauja teip sargaus apginėjo, 
kadangi jie gali ginties! ir pats. Nuožmi 
australiečiai teiposgi gula krūvoms, po du 
ar tris, susikabina rankoms ir kojoms ir su
sirietę užmiega ir šildo savo kunu viens kitą. j

(Toliaus bus.) J

j 
Ak



At iūarumaSi
Rudeniniu tavoru, prasidės Panedelyj ir tesis visa sanvaite.

Didžiausiąs sandelis naujausiu tavoru, kaip tai: nauji 
Žiponai, nauji Kepai, nauji Szilkai ir Dresems materijos, 
nauji Cževerikai, nauji Garnitnrai. Viskas nauja visuose 
Departamentuose.
Jei norite gražiai pasirėdyti, ateikite pas KLEIN BROS, ant szio didelio atidarymo. 

Ponas A. H. Kaplan. dirbės pirmiaus pas S. Oppenheimer & Co.. dabar dirba pas 
KLEIN BROS, ir labai malonėtu* kad jo draugai atlankytu ji jojo naujoj vietoj.

Nauja Veuetiau materija. 50 
stukiu 42 col. ploczio vilnoniu Vene
tians, Melrose,Uopsackings,Cheviots, 
Granites ir Storm Serges«ąfta 
materijų, naujausiu rudef^H IA 
niniu spalvų,paprasta pre}^^^^ 
ke 75c y ardas, už... .........

Nauji Granites—50 stukiu 42 c. 
ploczio granite cloths,brocadee, storm 
serges, melroses cheviots, venetians, 
henriettas ir 50 coliu sui- f 9^ 
tings puikios materijosftal IA 
vertes po 75c yardas, da-^^^f 
bar už............................

Rodą dykai! 'Negydo jokiu neiszgydomu ligų
Jus nieko nerizikuojat

jeigu esat iszegzaminuoti
1 Per specijalistus “State Medical Dis
pensary , ant pietvakarinio k»mĮ>o Sta
te ir Van Buren ui.

1 Ju electro-chemiszkas gydymas yra 
geriausias ant visos pasaulės. Jie nieko 
neima už egzaminavima ir rodą. Jeigu 
justi liga yra iszgydoma. tai bus gydo-
ma po užtikrinimu; tai-reiszkia jog ju- 

ž> mis nieko nekaistuoju už gyduoles ir 
* 7 mulvmto irticrii no PkftlP IKZirvdvtLgydymą jeigu ne esate užgydyti.

Fermeriai
ir žmones isz priemieseziu ir aplinki

niu miestu pribūva ant kožno trūkio 
(treino) idant butu iszgydytais |>er pa
garsėjusius specijalistus. Jie užtikrina 
iszgydytna kiekvįename dalyke.

Egzaminavimai yra daromi, pa
gal naujausias metodas, idant 

surasti liga.
Szitie daktarai klaidos Jokios ne irai i 

padaryti, ties jie viską daro su pagelba 
tikrumo instrumentu, kaip tai: M,t- 
eroseopa. H * r m o c y t o me
te r o , Sphigmographo, E - 
I e k t r i s z k u balsu R e o s t a -

URAH YYRAIH! YARICOCELE^' KRAUJO ŪZNŪODYJIMAS.
Szita liga yra vadinama karaliumi veneriszku ligų, dėlto jog yra baiaiMTto 

° J . _ »•____________________ aeha n?KI V PAtl mn, K 3X13, SV’iv luaifttiutu •** savu pasvKUiesr. Li|i» v* m*11 i*«*v«*s **«^ ©•—— j-----į, —-
tirinejiipus. Yra gana sakytie, jog ap- stema yra užnuodinta, tada liga pati iszsireiszkia P®': 

. . ii tirancmiiK snet innrima ir sutinimą, sąnariu. DBSirody DDK plcmiu ant \ ciuo ir Kūno,sunkina protą, nusilpnina kuna, kanki
na nervu systema ir pasibaigia ant vi- OI|nlB plHUKU lr -------------------- - --7- , . .
siszko nusilpnėjimo. Jeigu esate auka kius, arba tam panaszius svmptomus, tai pasi rodą vyk su specijalistats tuoj aus ir 
szito baisaus padėjimo, tada eik in spe- 
Cijalistu ofisą. Jjejums iszaiszkis nauja 
metodą ir kaip syki Jau suprasit, tada 
nenusistebesit jog Jieiszgyde virsz850 li
gų paskutiniuose 18 menesiu. Skaus
mai a|«istoja ant syk; smarve ir uždegi
mas bematant pranyksta; kraujas, susi*

lididimasgys- 
lytiszkuose ' 

-------------------------------organuose).- 
Nusilpninanti rezultatai szitos ligos įTu gali, Ir busi iszgydytas! 

Speciji.listai “StaTe Medical C 
pensary” yra tai žmones, 

kurie iszgydo nerviszka nusilpnėjimą 
ir visus dalykus prie to prisidedanezius 
jauname, vidutiniame ir sename amžyje 
Baisios pasekmes jaunystes neiszmintin- 
gumo persi žagi mo senesniuose metuose 
Ir pasekmes užvilktu ir neatsakaueziai 
gydytu ligų, kurios yra priežssczia: na
štoj įmo sveikatos, silpnumo nugaros, 
skausmu krutinėję, paniūramo, nemi
gos, fiziszko ir protiszko nusilpnėjimo, 
svaigulio, prastojimo energijos ir užeiti- i 
kejimo, nubudimo, baimes, nesmagiu 
sapnu ir kitu tam panasziu symptomu. rinkes padidintose gyslose iszsiskirsto 
Tokiems ligoniams rodosi jog visi žino [ jr jos atgauna savo normaliszka tvirtų
jų mtslis ir m.navimus. Liga, je.gu per ; , I<vidMia. Visi ženklai Hgos ir siip-
ilgai užvilkta, priartina beprotyste ir! 1 , .
myri. Jeigu buvai kada nors gvdvt*s “u®o pranyksta idant padaryti vieta 
(>er kita daktare ir ne likai iszgydytu. sveikatai, tvirtumui, puikybei ir vy
tai dėlto, jog buvai gydomu pagal senas rtszkumui. ..

Teisdariszkas užtikrinimas bus 
dideliai .kyriui nuo m.lilu yorloj.m. (jUOtSS kiekvitnO) llUOj. ONim- 
30 metu atgal, bzilie specijalistai gali | ■ . . • . ’ r

Dk vra per gerai žinomi, idant insigilinti in tavo pasekmėse. Liga ta gali paeiti nuo gimdytoju arba užsikrėtimo.
_____  , ,____ „.„,„572. .„h. iii-« ™.ti itEsireiszkia nėr: Egczema, rheu

skausmus, sustingimą ir sutinimą sąnariu, pasirodymą plerniu ant veido ir kūno, 
mažu skauduliu ant burnos ir liežuvio, skaudėjimą gerkles, atsiradima guze iiu, 
puolimą plauku Ir paprastai užsibaigia ant sugadinimo kaulu. Jeigu turi szito- f . . r . ■ _  .___ _ *-.4 eis unopi
IklUta, ai u* L <*111 pattnBZ.1 ua nj ssi jyv — ----------- ♦ ** a
jeigu jie po egzaminavimui atras jog jusu baimes yra be pamato, tai jums ta Pr*' 
nesz ant syk. (jyduolese nėra gyvojo sidabro (mereury) arba kitu nuodingu daik
tu. Gydymas yra tikras, greitas ir be pavojaus. Nieko ne moki jeigu neesi isz- 
gydytu. *

Importuotas Broadcloths. 100 
stukiu 50 coi. ploczio grynai vilnoniu 
importuotu broadcloths, homespuns, 
hopsackings, cheviots. finelis clothk, 
melrose, drap de almas ir peau de 
soies, puikiausiuspal/lto A 
VU ir geriausiu ■ ■■ |
tunku. vertes po ll.^B | 
50 yardas. už...........

FrancuziMzkasFoplins—75 stu
kiai francuziszko importuoto poli ts, 
prunellas, atlasinio solieles, peau de 
soies, whipcords. broadcloths, clays, 
armures. drap de almas ir ruožuota 
skirtinga, naujausiu /|a 4 f 
ir gražiausiu spalvų.I 
vertes 92, dabar 
leidžiame už.........

Atlasine* Soiielea—50 stukiu at
lasiniu solieles, Irish poplins, otto- 
mans, armures. prunellas, pierola 
cloths. broadcloths, fineli* cloths, 
venetians ir whip-/|a / XV 
cords. vertes po 91 I I II I 
50 yardas,dabar par-j^V | 
duodame po.............

to ir Stethecropo Pho- 
nond oscrope tirinejimo,
isseziupinejimo. isxbraszkinimo ir isz- 
klausymo idant ant syk atrasti liga. 
Mokslai žymėtinai nužengė pirmyn 
diognosose ligų. Specijalistai gali at
rasite liga salapume (mitaluose) per lirl- 
nejima su microscopu. Liga pati kaipo 
panorama atsidengia pHesz iszlavinta 
aky specijalisto. Egzaminavimai yra 
lengvi ir be jokio skausmo. Jeigu jau
tiesi jog esi ligotu, tai aUiszauk in 
“State Mi-dlc 1 Dispenaary”, ant piet- 
vakar.nio katn|>o State in Van Buren ui. 
ty Liejimas per M Van Buren ui.

Putemyk udresa.

iszgydyti jus su electro-chemiszku gy-1 
dymu ir užtikrina iszgydytna. Viską I 
užlaiko didžiausioj paslapty). Szitie spe- 
cijalistni turi szimtus geros valios pade- 
kavoniu nuo žmonių kurie likosi iszgy
dyti.

Pūsles ligos ir Striktura.
Didelis skaitlius žmonių daug nuken-

toj ant gydymo.
C3T Prekes yra pigiausios.

Naujos Prunellas. — 100 stukiu 
42 col. ploczio prunellas, atlasiniu so
lieles, whipcords, melrose, poplius. 
granites, venetians ir armures, pa- 
rinktiniausiu spalvu.tikra^| f 
verte 91.25c yardas, dabar ■ 

■parduodame už...................Į

Importuotas peau de sules — 
40 stukiu importuoto Penu de soie, 
melrose. frencuziszku poplins, szilki- 
niu pierola cloths, pruiiellas, satin 
solieles. Drap de almas, venetians, 
francuziszkas, broadcloths, erape 
cloths, endoras. camelshair clays ir 
taylor cheviots. szios materijos yra 
jau dregnitos, veltos ir gatavos dė
vėjimui, lietus joms A 
ne kenks.[MrsiduoeaIP I fa I | 
p.. $2.00. paleisime JI I .1111 
y arda už................... ▼ " "

Dažuoti ir juodi szilkai
Nauji maltiniai taffetai — 25 

stukiai puikaus szilkinio taffeta, gra
žiausiu rasztu, ruožiniu ir /9 ^ta 
kolioruotu, vertes ne 
žiau kaip 91.00 už yarda.^f 
paleisime po....................

Nauji juodi tatl'etas—20 stukiu 
grynai juodu taffeta szilku, gvaran- 
tuotu, kad niekados nenu-/ta /ta 
blanks, vertes 58c vardai,

Naujos moterų - rudenine* 
Dre** Skirts—padarytos isz grynai 
vilnoniu covert eloth, venetian.Broad 
eloth ir pebbie cheviot, visos yra kuo 
puikiausio darbo, papuosztuos su 
szniureliais ir atlasiniais kaspinėliais, 
st pusszilkiniu pa-/** // 
tnuszalb. nauiau-IT/ta Į; 
siu spalvų visur puJįJbŲŲ 
98.50, dabar po....~

Naujoo motoru rudenines szil 
ku Dress Skirts padarytos isz ge
riausios taffeta materijos, su naujo 
gatunko kutoseliais, kvolduotos ir 
szilkais vadžiotos, turi puiku kone- 
szilkini pamuszala, atlasu palinuotos, 
kriaueziu darbo 
gerai ant kūno iru-ffla W 
Ii, paprasta vert. JI KJ - 
811, dabar tik už..

Natų i moterų rudeniniai 
Dress Siutai — isz grynai vilnones 
covert ir homespun jBzterijoc, jake 
su naujais dvigubais atlagais, su gero 
szilko pamuszalu, padailinto* su at
lasiniais kaspinėliais, skirt padaryta 
su pilna eile kutoeeliu, papuoszta su 
atlosiniais kaspinais ir kriaucsiszko 
darbo, su geriausio/** fta 
perkamo pamuszaJT ilgį 
lu, atlasu palimuoų^^f

Nauji moterų rudeniniai 
I>reMM Siutai — isz grynai vilnoniu 
covert materijų, venetian, homespun 
ir broadcloths; jake padaryta pagal 
naujausia mada, apseziai padailinta 
su atlosiniais kaspinėliais ir apsiu
voms, su geriausio perkali no pamu
szalu, atlasu palimuota, naujausiu 
rudeniniu spal-/|*//ta XVA 
t u. preke »20 00. U? I "J I 1 | | 
dabar paleisime^y Į tj

Dr. Leonard Landės,
Lictuiviszkas Daktaras.

134 E. 24 UI., New York.
Garsingas gydytojas vr y rišikų ir mo 

teriszirų ligų. Mokinosi uniwersitete 
New Yorke; prektikavro ligonbucziuose: 
Wiedniuje, Berlyne, karaliszkoje mo
kykloje Londone, buvropardCtiniu moks
lo Lebanon, Ballevue, Port Graduale 
Hospital College ir t.L

UaZtikrinn l*Z*ry<iynm
vrisų slaptų ir paprastų ligų, kaipo tai: 

plauczių. kepenų, akaudeiimf vridurių, 
gal woe, n epo m ietį, apalpimf, skaudulius, 
žaizdas, tynimf, moteriukes ligas ir ne- 
vraisingum}. Gydymui neririszkų ligų 
reikia naudot elektrikinias prietaisas.

iszgydysiu į kales dienas, teipogi li
ga* pilwo, uždegim} žarnų, i*zdžiuwi- 
m| pieno, skaudėjim} lupų, nosies, to
kių, ausų, nustojim} pajiegų ir U. Už
gydytus užtikrinu kiekiviename atsitiki
me. vnronisskaa liga* gydau paaekmin- 
gai, ir alepemaa ligas užlaikau slaptybė-

Dr. Leonsrd Landės,
134 E.24th 8t.,Cor.LexiB|tton Ay. 

Offiao walando*:|

Vyru ir vaiku drapanos
Nauji rudens Mintai po $7.30 Į 

Tikrai vilnonio chevioto ir kaszmero 
siutai, padaryti pagal dabartyni laika 
naujatk dryžiais ir kletkutems, teipgi 
isz grynai vilnonio storo, mėlyno da
žo, seržo, geriausio kriaucziszko dar- 
bo,siutai, kurie veji* 9V /VXB 
liau bus parduoda-f /ta II 
mi [>o 910, o pas ki-^0 ■ .
tus po 912,dabar už

Nauji puikus siutai po$lO. 
Didžiausiame pasirinkime siutai nau
jausio gatunko, padaryti isz chevio
to. kaszmero, seržo, vicunas ir clay 
worsteds materijų. įvairiausiu spal
vų, kaip juodos, mėlynos, su prie- 
maisz.a žalios, rusvos ir pilkos. Visi Į 
yra geriausiu kriaueziu dirbti ir kiek , 
vienas siutas vera|* 4 ^B XB 
tas yra 915.01 I 11 1111 
dabar paleidžia-^p g UU

Vaiku moksliniai Hiatai—dvi
eiliai bei knee penis gatunko, vai
kams nuo 7 iai 16 metu, padaryti isz 
drutu chevioto, juodo, mėlyno ar rus 
vo, kiekviena siutą /** / /ta /ta 
trvarantuojame, kad^t I VA /K 
busite užganėdinti,| g 
verta 93.00, už.........

Vaiku Vestee Ir Manley Min
tai,—nuo 3 iki 10 metu amžiaus, pa
daryti isz grynai vilnonio cheviotp ir 
kaszmero juodos, mėlynos ir kitu ru
dens spalvų, irszitiejie vestee siute- 
liai visada verti /ta / /ta 
93.50 ir 94.00, spe-^“J V 
cijaliszka preke. aĮp

Valku 3-piece Mintai,—nuo 8 
iki 16 metu amžiaus, padaryti isz gry 
nai vilnonio chevivto ir kaszmero, 
spalvos j.uodi, mėlyni, rusvi ar pilki, 
vieneiliįF ar dvieiliai ant pasirinki
mo: yra tai puikus^A /ta /k /ta 
siūleliai, visadosUZ 
verti 93.98, dabar aft 
paleisime už....... ”

Tlnvana kiekvienu vaiku |>a> 
*'v,<ludre<iu—laiveliai, žaisles lotto, 
magiszka lampa, bliokai sustatymui, 
tool chest, ■ lankai, parlor kroketai, 
domino, Klondiko žaisles.

Didis iszpardavimas karpetu ir divonu
Mes ne tiktai sutaisome ir indeda- 

me karpe t us už dyka,: bet duodame 
dar kuodidžiausia sandeli ant pasi
rinkimo kuopuikiausiu gatunku pir
kini ir proga užezedyti piningu 
ant kiekvienoyardo Isz didžiau
sio musu karpetu sandelio paminėsi
me ežia tik keletą:

Ingram karpetai.—vilnoms at
austi, geriausi e.vtre super karpetai, 
juopuikiausiu rasztu ant /ta 
bruselliniu pavidalo, ver-ffe 
tęs 75c vardas, parduoda-9B^>Bm 
meui.................................
SuRinvame ir Įdedame ui dyka.

Bruseiliniai karpetai/ — visas 
virszus yra vilnoni*,su store apaezia, 
gausite didžiausiame pasi- 98/^ 
rinkime vertes po 75c.B^LBXB 
yardas, paleisime dabar^J^^^

Susiuvame ir Inderlanie dykai.
Aksominiai karpetai, — fabri

kuoti A. Smith irCo., kurie yra ge
riausi iszdirbejai aksominiu karpdtu, 
visi nauji, skaistus ir ivai/ta/ta 
riausiu rasztu, vertes ^XJX^B 
91.48 yardas, dabar po...^^^/^

Susiuvame ir indedame dykai.
Llnoleum, — tikri angliszki lino- 

leum, geriausi už tuos pi- / /ta 
n i gus, puikiu rasztu, ver-^ Į |A 
tęs po 75c. ketvirtai n is^V^/u 
yardas, dabar po.........

BruseUioiaį divonai, 3 j ardai 
i ploczio Ir 4 ilgio, padaryti vienam 
szmote. puikaus raszto, storo* apa- 
czioe, vilnoni vfr^fl* A /ta /ta 
szai, vertes 920, U? I J f 11 I 
musu iszparda-^p | g^/^/

Aksominiai divonai,- 3 y ardai 
ploczio ir 4 ilgio, padaryti garsiu isz- 
dirbeju Smith A Co.. naujausiu regz
tu. Kad tikrai suprasti tokiu divonu 
verte, reikia juos pamatyti. Kuomet nn be 930.00. mes JB 4^- ■ ■ I I I
paleisime po.. ▼

Dovanai. Puiki pora nottingham 
lace kortinu arba puikus parlor sta
las duosis dovanu kožnam perkan- 
cxiam rakandu už 910vertes. Lai
bos irprietaisos uidyka prie kiekvie
nos poros lace kurtinu vertes 91.00 ir 
augntyn.

Dovanai. Labai puikus ir dide
lis VVilton divonas arba moteriszkas 
rocker duosis dovanu prie pirkinio 
rakandu už 920.00 vertes. Kiekvie
nas karpetai nuo 30c ir augsztyn esti 
susiuvamas ir tededamas už dyka.

Lovos etc., Sofkos, Krėslai, Stalai etę
Puikios lovos, — enameliuotos 

kokiu tik nori dažu, su drūtai* stul
pais ir rėmais, dėdeliais žalvario bum 
būrais, žalvariu padailintos, kad su
prasti tu lovų puikumą, reikia jas 
pamatyti; kituose/** / 
rakandu k romuose IT U W
jas parduoda poaB"Ya^/^/ 
98, pa* mus po.... ~

Puikios lovos.—artistiszkodarbo 
iriu paauksavimai!: jei nori žinoti ju 
puikuipa, ateik p*/|a ■■ 
žiūrėti. Verte to-UJfta U 
kiu lovų yra g
musu preke.........

Lovoms sprinksai,— vist pada
ryti isz drūto plieno, 
visokio didžio, tikra 
verte 93.50, už........... 1.75

Madracai,—padaryti isz storo im 
pilo, gerai iszkimazti, viražus Įsiklo
tas medvilnėms, apiin- g ag M 
kui aplimuoti, niekur B /ta B B 
už pigiau kaip 92.00,ne B 
parsiduoda,pas mus po

Soika,—apmuszta // 
kuogeriausiu velou- /ta 
ru, naujausiu spalvų
PO...............................

Sotkos, — su dailiais rococo rė
mais. iszmusztos geria u«| 
siu velouru, tikro plie- / MW 
no aprinktai,vertes 912, į 
už...................................

Ištiesiamas stalas,- 6 pėdu il- 
gas,padarytas isz drūtoj /ta 
medžio, puikaus darbo, J Vfl JK 
tiktai............................. Oa vO

Komoda,—*r mazgojimui*! sze- 
pa, šu trimis slalczioms, gražaus dar
bo,žalvariniai ranka vi>-/ta f0XB 
tai, niekur pigiau kaip^J BtaBI 
po 95.00 ne parduoda.■■ į 
pas mus........................

Moterims rockeriai ar supantiejie 
krėslai, isz gryno aržuolo dirbti, pin
ta sėdynė, panaszu* ing X^X\ 
kuobrangiausio darboB “/LB 
Rockerius, lik.........

Kukninial pecziai No 8,—ant 
szesziu skylių, apseziai padabinti ni
keliu, apjuosta teipgi nikeliniais ruo
žais, gvarantuoto ge- A m M 
rūmo kepti ir virti B "J Kta 11 
valgius, vertes 918.00g

popiet
lto<ln per Grom.t.1 Ity aki 

Užpraazydami gydykla* prisiūkite 91.00
O“Jeigu sergi, tai paraižyk kiek turi 

metų, kiek stveri ir apraszyk sawo lig}, o 
asz prisiusiu gydyklas kuriomis iszsigy- 
dysi

VIROPOTENfr
Vienatine gyduole kuri sulaiko 

i naktines poliucijaa, prausima nemoraliu-! 
[kussapnus ir juoduma paakiu ir priduoda* 
[raudonumu wisam weidoi. f*rtk8 $l*00.J 

Pardoodaaa tiktai tar:
VIROPOTBHS CO. '

•W. 1, MO6 tad ta a a Ava. Chicaeo, liti

F.PBradchulis
Attoraey ind Coonselor at Lav.

Chuntar of Commerce Bldg. Room 708.
S. E. Corner LaSalie A AVashington sts.

CHICAGO, ILL.
Telephone Main 3642.

Wiepintelis lietusrys adzrokataa, baigęs 
mokslf jurisprudencijosczion Amerikoj. 
Weda provra. kaip ciwiliszkas teip ir 
kriminaliszkas irisuose suduot e.
Kca. 108 W 18th Cor. Union St.

' Telephone Canal 788.

Dr-as A. M. BACEVICZE,
8839 Cotratrclil m. So. CUcigo, 01.

Gydo visokias ilga* be rtyrtaa* ir Tirta ištai
ko tvirtoje paslaptyje. Už tai Uetavl*!. kari. 
Ūktai reikalauja daktariuko, pagelbo., tagyl 
kreipiasi pa. savo tąsios daktarą, is kariaom 
tavo prigimto), kalboje gali luizn.k.ti ir gauti

Ll.ta.iaL aoriatiajta šauti pagalba par Kro
atai. lai kitu mintu, tegul pilasi apraišo m to

Tik per 30 dienu!
Kas prisius 25 c. paczto markėmis, ap- 

laikys tuziną puikiu poperiu gromatoms 
rasai t i e, su puikiom kvietkom, apskai ti
ntais ir psvinezevonem. Ui 91.00 ap- 
laikys 5 tuzinus virsi minėtu popierių.

Adresuokit teip:
W. Kudarauckas.

Box 234, Lavnnce. Miss.

Lace kurtinos, baltos ar cremavos, 
3| yardo ilgio, PilDOxKi 
ploczio, vertes 92 oo.<jr| I 11 g 
už pora tik.................

Lazda ir prietaiso* dykai.
Lace kurtinos, 3} yardo ilgio, 60 

coliu ploczio, naujausio ir puikiausio 
darbo.baltos ar kre/i* X* M 
mavos, vertes ikiUT J I | I I 
94.00 už por.-t, 
bar paleisime po..LmA* ir prietaiso* dykai.

HLEInbrūs
,795-805 S° Halsteo St *

! įMET Ccr Canalpopt Avė

Aukos ant kanklntiniu.
A. Stoczkus Torrington, Conn. už 

Damijonaiczio tikietuz. ....... 1.05
Lelevelio Dr-te Screnton, Pa............8.00

Buvo 162.69

Sykiu 171.74 

, Aukos ant besimokinancxios 
Jaunuomenes.

I.eleve)io Dr-te Screnton, Pa.. 
Buvo

Sykiu 18.85
Visiteli u i ant Tabako.

Lelevelio Dr-te Screnton, Pa.. 
Buvo

S>k’u l'J.25

.5.00
8.85

...100
8.35

Asz likau iszgydytu.
Asz pasirodavyjau “State Medi

cal Dispensaryj”.
Chicago, Balandžio 17, 1900. 

Mano Brangus Gydytojai!
Turėdamas paslaptinga liga daugiau 

kaipti menesius, asz (perleidau daugybe 
gydytoju ir suvartojau visokiu patentuo
tu gyduolių. neapturedamas jokios nau
dos. Netikėta laime padavė mane po ja
ku globa. Man yra linksma pri rody tie 
Ius tiem, kurie reikalauja pagelbos, su 
iuria kaipo specijalistai esate teip gerai 

susipažinę. Vienas menesis szito nuste- 
betino gydymo, sugražino man sveikata. 
Tegul Dievas palaimina jus, jus u gera- 
dejystes darbuose.

Jums dėkingas,
J. C.

dical Dispensary" ant peržiūrėjimo pu
blikai.

Pasiraszyta ir prisiegdintas priesz ma
nę, szia 18 diena Gegužio, 1901.

• Conrad HowardCzarra
(Seal)

George Sterlin, Notary Public.

State Medical 
Dispensary 

ANT
Pietvakarinio kampo STATE ir 
VAN BUREN ui. Inejimas per 

66 Van Buren.
Offiso valandos: nuo 10 iki 4 ir nuo 6 

iki 7 vai: po piet. Nedeiioj nuo 10 iki 12 
ryto tiktai, -

Tolymi ir Farmeriai, 
serganti szita liga, kuri specijalistams 

, turi raszyl 
r- __ „ jeigu Jie atras

jog namiejie gali gydytis, tada priims 
po užtikrinimo plianu, gyduoles ir gydi
mas nieko ne kasztuoja, jeigu ne esi isz 
gydytu.

- ---- ------------------ ------- ------O --------- | BClgBIlll BAlta Ilgi*, taVtlS 9] 
ežia* prie nusiszl&pinimo, nes szlapumas Dispensaryj psprssts, 
(mitalai) itzeina po vate i, sunkiai irau aprašydami savo liga ir je
skausmu. Kaip kad* pacientas turi at
sikelti vidurnaktyj ir ne syki pasitaiko 
jog nusiszlapina kraujais. Tas yra labai 
pavojingas dalykai, nes gali kilti užde
gimas, nuo kurio akmuo atsiranda pūs
lėj. Jeigu kenti nuo pūsles ligos *rba 
■trikturos, tai pasirodavik su gaivintu 
daktaru State Medical Dispensary Ne 
kentek n uolatai. Specijalistai 
gali ir iszgydys Jus, jeigu tik atsiszauk- 
slt ir imsit gidytis. Kiekviena liga pri
imta ant gydymo. bus užtikrinta.

Tiktai vyru ligos yra 
gydomos.

State of Illinois Į
County of Cook J

Asz, Jurgis Sterlin, "Notary Public”, 
czionai liudyju, ka^nedikaliszkas supe
rintendentas “Statfr Medical Dispensa
ry”. ant pietvakarinio kampo State ir 
v an Buren ui. asabiszkai atėjo pas mane 
irpaliudyjo, jog viražui minėtas palių- 
dyjimas yra tikras, ir kad originalas to 
paliudyjimo yra: duodamas “State Me

(gyduoles dyki!
TEMK: Specijaliszka atyda atkreipia

me ant ligoniu toli gy venancziu ir'far- 
meriu, kurie geidžia ai važiuoti czionai.

RODĄ DYKAI!! ‘

NAUJA LIETUVISZKA APTIEKA,
Lithuanian Pharmacy,

167 W. 18-ta ui., kerte Union. Telefonas Canal 920. CHICAGO.

Armonikų pig'u ir brangiu, laikrodėliu, lenciugeliu 
iiedu ir nimtun kitokiu daiktu galite iaznirinkti ir įtarui- 
traukti, jeigu turite musu lietuviška katalioga, kuri pri 

ttiuneziame kožnam dykai ant (tarrikalavimo.
Kelpsch & Co.

Buce, to Kelpuch, Norelko & Co.
74 Centre St., Chicago, II

v—A T K puikiu dovanul Tokio pigums dar niakaaos nsgirouiai
I J Y K. A.1 atoiklt pariurot. oaz.uroj.m* nieko nekasi tuo) a!
A-r A A>.*AA pabar palaldfiam. turran grnauai laikrodėli: Tisas aataiaiara* 1<K.

nll įvirtau pr <•»« rcarsa sos*'

R R rvarantaolK. alkellnotai* viduriai*. 
larT’-Irdu ir gvnims toki laikrodėli visado* 
m puikia laikrod.lla mylėtojam tnesdao- 
irarmrmi «u didele «alvuk» Ir slnta-

nata clb«ki> r^rt^u II *0. I <ryna azatu niro eraaurreu*. v«ru-» Tie.; 1 nuraunanrtCT* 1 d.il7artdn.ota IticKZM. tnr.Nni»« Camao kabėta. »t W; t pnlkl* •«*•*»»» 
u.^4r»l«> l “r. puikiu d.lm.Dtai..dlntu |100: 1 puiki.
bninisAim «o: 1 p>r» pa*uk»u<.tu koitonika uu pannutarto vir«Mi». 1 pora rankovėm* 
«~^.7X£mutarini “.p*£ta Zto: i kalatarmiM Kariku, pana, tarto .p^xio., for;
"krutina tairuie.u dailiu akmeniu Tfc. LaikroeaH ir I4dovanu riuneaiajne C
8-A apmokėdami tai pert ir e*pre*o kaattur: .lu utini rallta i»«euxamlnuoU ant •“’PT*** J* J** 
nrnaGktu touizraiinki»* mum* alinki mulu katv/ait Kur nesiranda Expi*eo offtea*. 94 M turi būt Oe-paUkUĮ. •ugraaiitai^ , drenue .u nrdrrkn. irau* dar ^xtra doVU-
r. nu7kaL*XKTiKi M.ILI. datk’u* w><« rvoita tam* 'sd.js r narna. uVre«lrtravv tavo k Mitai* 
Jriau pirk*! ant «yk mi'i uitRODEu sii’visozf DovAioisDtiM.Sffsaij:
baise. Adresuok: ATUAS JKWELRY COMPANY. 18 Metropolitan Block, OHICAGO. ILL.

salalko Mktiaee peliacijaa. sa

^PREKI 
VIROPOTKNS

lt.00.

Seniamda Lietuviszka Banka.
Siunczia pinigus į visas dalis svieto. 

A nm ai no pinigus visokiu žemiu. Par
duoda szifkortes ant visu linijų už pi- 
giause preke. Jau 11 metu szeme biz
nyje, visada stengiausi ir stengsiuosi 
žmonių reikalus teisingai atlikti.

* 8. Mack,
212 First St.. Elizabeth, N. J

VYRAI AR ŽINOTE?
Kad asz atidariau nauja lietuviszka 

karezema po numeriu 3321 AubumAve., 
kur randasi visokį gardžiausi gerymai, 
geriausi cigarai, szalcziausias ir skaniau
sias alus. Ateikite pamatyti ir to visko 
pabandyti. Teiposgi turiu dailiausia, 
szviesiausla ir didžiausia Lietuviszka Sa
le, dėl mitingu, veeeliju, balių ir kitokiu 
pasilinksminimu. Atvaževe iss kitu 
miestu, gali pas mane gauti geriause 
nakvine. Su guodone,

Petras Szlakyn, 
3321 Auburn Avė. CHICAGO.

THEO PR0ULX
ADVOKATUS IR KONSULIS.

JONAS MOŽEIKA,
ir Notary Public.

ROOM 615-616
8T-89 E.BisMngton st, CMctgo, 111.

Thelefon: Central. 3519.
Užsiimame civihszkoms ir knmtnaltsz- 
koms provoma. Geriausei įsivarome pro- 
vaa ui sužeidimus liusu ofise galima su
sikalbėti visokiomis kalbomis, vertėju 
nereikalaujame.

Jonas Moželka-gyvena po nr. 145 W. 
14th pi., kur galima ji ra<tl iki 9 vai.

BROLIAI LIETUVIAI!
Tikietai ant balių ar loterijų už oi- 

giauge preke. Asz iszdrukuoju.
1000 tikintu ' už 91.25
500 „ • a 80c
200 e 50c
100 99 . 35c

Puikios popieroa grom.stu raszymui tu
zinas 10c., o su kopertais 15c. Kas pas 
mane užsiraszys “Lietuva” gaus tuzipa 
ariu poperu dovanu. Važiuojantiems į 
kraju duodu ant laivo darba ir teisinga 
rodą. Teipgi pas mane gali gaut lielu- 
viszka Biblija už 94.00. ūžsimokantis-gi 
prenumerata už "Lietuva” už visa meta 
gaus minėt* Biblija už 93.50. Pinigus 
v irs z 50 e. siuskite per Money orderi. 
Mažesnes sumas galima siusti kaip kas 
nori.

J. BARONAS, 
1002 S. 2nd.st.. Philadelphia.Pa.

HILLE’S FOTOGRAFAS,
3482 B. Hateted St.

•2.00

Sudrutlnlmas plauku.
Tiarai vrienatine gydykla ant užželdini- 
mo plauku ant praplikusiu gaivu, teipgi 
į trumpa laika sulaiko plauku slinkimf, 
ir praszalina visokia neezista sistema.

Geriausia dantų gyduole: Sysu gy
duole nustabdo Dantų skaakejima į kė
lės minutas. Mės sawo Gyduoles gwa- 
rentawojam. Preke tik 20c. Imant 6 
bonkutes 91.00. Siuncziam Pacztuirį 
zvretymas ssalis. Budas kaip jas vrartoti 
yra parodytas keliose kalbose.
Norėdami pasiklaust rodos per laiszkus, 
adresuokite: The J.M. BRUNDZA OO., 
Ste W. Bok 106., Brooklyn, N. Y.

Gyvendamas Chicagoje per keletą metu patemyjau, kad ežia neatbūtinai yra 
reikalinga Lietuviszka Aptieka. Musu žmones, negalėdami susikalbėti 
svetimtantiszkose aptiekoae, nekarta yra prispirti eiti pas daktare ir mokėti jam 
dolieri ar daugi}u už ta, ka lietuviszkoje aptiekoje galėtu gauti už kelis centus. 
Matydamas tokia spraga tarpe musu tautiecziu, pasirūpinau ja užpildyti pareng
damas Tikrai Lietuviszka Aptieka, po nr. 167 W. 18-ta ulycsia, ker
te Union St.. prieszai lietuviszka Apveizdos Dievo bažnyczia. /

Dabar su džiaugsmu szirdies galin praneszti savo tautiecziams, joge! mano 
aptiekoje gaus, už žmoniszka užmokesti, tikra pagelba ir gere rodą, kokia tiktai 
galėtu jiems suteikti daktares, paszventes daug metu daktaryates mokslui.

Mano aptiekoe vaistai susideda isz geriausiu, tikriausiu ir kzpežiausiu Ame
rikoniuku ir Europejiszku gyduolių ir yra sutaisomi mano patiės-Tankymis. To
dėl, kurie reikalaujate daktarisz^os ar vaistininkiszkoe psgelbo4 kreipkitesi pas 
mane, o ežia ja tikrai-rasite. IMktariszka rodą sutelkiu dykai. Asz 
venuprie to«VMC*i<*MPt'eko*irczia^mane galima rasti kiekvienoje valandoje. 
Kuriems butu per toli mane pasiekti, gali kreiptis per laiszka įdedami už 2c. 
marke ant atsakymo, arba per telefoną: Canal 920.

Jeigu kas norėtu turėti* kita daktare, tai toki visada su noru paszauksiu.
Pas mane galitpa gauti: “Gumbalasziu”, “Kilczibago” (grybelio), “Tikrai 

Lietuviszkos Trajankos” ir.visokiu gyduolių ir žolių, kokiu tik krejavose aptie- 
kose gali būti.

Apart vaistu ir vaistininkiszku prietaisu, mano aptiekoje galima gauti viso
kiu lietuviszku, dvasiszku ir svietiszku, knygų, abrozeiiu, pavinezevoniu, popie- 
ru gromatoms su gražioms pavinezevonems, plunksna, atramento ir visokiu ra
szymui reikalingu daigtu, teipgPcigaru ir visko kas tik visose kitose sptiekose 
randami.

Apart tp, parduodu laivakortes ant geriausiu laivu ir siuneziu pinigus į visas 
dalis svieto, teip pat priimu prenumerata ir apgarsinimus į latkreszti “Lietuva”. 
(Skaitykite žemiau padėta p. Olszevskio apgarsinimai.

Pasitikėdamas kad savo tautiecziu reikalus kuogeriausiai atliksiu ir tuomi 
jiems nauda atnesziu, pasilieku Su guodone.

Daktaras ir aptikkorivs A. L. GRA1CZUNAS.

GLODOTIM TAUTIECZIAI!
Turiu už garbę praneszti Jumis, kad Daktaro A. L. Graiczuno aptiekoje

ponr. 167 W. 18-ta ulyezia, kerte Union
Atidariau savo antra Offisa Laivakorcziu ir Siuntimo Pinigu.

IR ANT TO VISOJ1AVIAU AGENTŪRA

----- DAKTARUI A. L. GRAICZUNUI. ------------
Todėl, kuriems yra paranku, galite dabar gauti lai

vakortes ir siųsti pinigus isz szito namo antrojo offiso per 
D-ra Graiczuna, o užtikrinu, kad jis jumis viską atliks ge
rai, greitai, teisingai ir už ta paezia preke, kaip ir asz pate. 
Pas ji teipgi galite gauti visokiu knygų, laikraszti “Lie
tuva” ir paduoti į “Lietuva" reikalingus apgarsinimus už 
ta paezia preke kaip ir pas mane. Su guodone,

A. OLSZEVSKIS, “Lietuvos” Iszleistojas.

Plombos cementines, porcelani 
nes arba sidabrines...........

Plombos auksines nuo..'...........

OFISAS ATIDARYTAS:
Nuo Bridgaporto imkit* Halatod ir O'Noil Karo. Nuo Town of Lako—AaMand kara ir 

trantforapor Halatod ui. Kalbama Itnkiitkai ir rbsisakah

Nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro. Szventoms 
dienom nuo 9 ryto iki 3 po pietų.

D™ Stanislaw Heymar, 
DENTISTJIS.

809 S. Ashlind Aie.
keru 18-tos ii. Visokios operacijos'ant dantų at- 

liekamos gabiai, be skaudėjimu ir 
P***1 naujausia metodą. / 

jįbįr K«guliuojame dancsiu* 
kreivai augancziu*.

Gryno aukso karūnėlės nuo... .*5,00 
. .50c V irszuL ir apatine eile dant...915.00 
.91.00 Garnituras dantų....................... 98.00

LIETUWIU DAKTARAS

MARJA DOWIATT, j
Kauno gub. Szaulki pawieto.

723 W. 18th Street
Nuo 8tos iki 12tos ryto.

Telet nas: Canal 78. 
Telefonu galima iss kiekvieno* 

aptiekoe.

Aleksandra viezia ir Szvankus
...DRUKORIAI...

3215 S‘ MorKaM St* Chicago, III.
Turi puikiai inrehgtas drukoriszkas mauinas ir pertai 

visokius drukoriukus darbas atlieka dailiai ir greitai, o 
vpatingai draugystėms konstitucijas, tikietus, programus, knyga, rautininkams ir tt. 
Maiao, ir Blnnczta piaigus ia visa* dalis svieto per beaks, expresa, 
arba pecxt«| kaip kas nori. Užlaiko kaygSS visokiu iotalpu ir maldsknyges.
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